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INITIATIEFNEMER EN OPDRACHTHOUDER 

Initiatiefnemer 

gemeente Koksijde 
Zeelaan 303 
8670 KOKSIJDE 
contactpersoon: Siska Stockelynck – afdelingshoofd technische diensten 
tel. contactpersoon: 058 53 34 38 
e-mail contactpersoon: siska.stockelynck@koksijde.be  
 
Opdrachthouder 

bvba Adoplan  
Oudenaardsesteenweg 344 
8500 KORTRIJK 
contactpersoon: Sofie Van Steenbrugge – ruimtelijk planner 
tel. contactpersoon: 056 90 50 00 
e-mail contactpersoon: sofie.vansteenbrugge@adoplan.be  
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INLEIDING 

Met het decreet1 van 01.07.2016 en het besluit van de Vlaamse Regering2 (BVR) van 17.02.2017 werd de procedure tot opmaak van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) gewijzigd. 

Cfr. artikel 2.2.1 § van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt in functie van het geïntegreerd planningsproces een procesnota 
opgesteld die het verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces wordt 
aangevuld. De nota geeft met andere woorden een overzicht van de genomen en/of nog te nemen procedurestappen vanaf de opstart tot de 
goedkeuring van het RUP en bevat informatie over de actoren, wijze van participatie, omgang met resultaten van participatie …  

Ondergaande document betreft de procesnota bij het RUP Oostduinkerke-Dorp. De in het rood aangeduide tekst zal gedurende het planproces verder 
aangevuld worden.  

                                              

1 Het decreet van 01.07.2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere 
effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten. 
2 Het besluit van de Vlaamse Regering van 17.02.2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, 
ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen. 
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EVOLUTIE PROCESNOTA 

Versie 1 Fase ST: startfase 
…  
  
  
  
 



procesnota                   gemeentelijk RUP Oostduinkerke-Dorp 

 

5 
 

1 PROCES (ALGEMEEN) 

Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het 
resultaat telkens geconsolideerd wordt in een van de volgende 
documenten: 

1. De startnota 
2. De scopingnota 
3. Het voorontwerp RUP 
4. Het voorlopig vastgesteld RUP 
5. Het definitief vastgesteld RUP 
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2 ACTOREN 

2.1 PLANTEAM 

2.1.1 Inleiding 
Cfr. artikel 2.2.3 van de VCRO is het planteam verantwoordelijk voor de opmaak van het RUP en de coördinatie van het planproces. Het team 
begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. 

De samenstelling kan variëren volgens de plandoelstelling zelf, de complexiteit van het voorgenomen RUP en de vereiste expertise die nodig is om het 
plan en noodzakelijke effectbeoordelingen uit te werken. Het decreet bepaalt dat het team kan bestaan uit verschillende personen met minstens één 
ruimtelijk planner. Verder maakt de dienst mer deel uit van het planteam indien een plan-milieueffectrapport (plan-MER) vereist is en de dienst VR indien 
een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) vereist is. 

Het planteam is in essentie een ambtelijke groep aangevuld met externe expertise inzake ruimtelijke planning, effectbeoordelingen …  

2.1.2 Samenstelling 
Gemeente Koksijde: 

• Marc Vandenbussche – burgemeester, schepen voor openbare werken 
• Dirk Dawyndt – schepen ruimtelijke ordening en stedenbouw 
• Siska Stockelynck – afdelingshoofd technische diensten 
• Leen Declerck – hoofd stedenbouw 

Adoplan: 

• Bart Willaert – geograaf / ruimtelijk planner / zaakvoerder 
• Sofie Van Steenbrugge – geograaf / ruimtelijk planner 
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MOP Urban Design: 

• Philip Moyersoen – ir. architect / urban designer / zaakvoerder 

2.2 STAKEHOLDERS 
De stakeholders zijn de belanghebbenden die invloed kunnen (positief of negatief) ondervinden of zelf invloed kunnen uitoefenen op het RUP.  Er 
vonden in het kader van de opmaak van het masterplan focusgesprekken plaats op 20.04.2015, 11.05.2015 en 18.05.2015. Hierbij werden volgende 
gesprekken georganiseerd (verslag zie bijlage 1): 

• Focusgesprek sport met de sportdienst  
• Focusgesprek handel met de handelaarsbond ‘Rond ’t anker’ en met de cel lokale economie 
• Focusgesprek groen, publieke ruimte en wegenis met AWV en de technische dienst 
• Focusgesprek erfgoedhuis met gemeentesecretaris en verantwoordelijke archief 
• Focusgesprek buitenschoolse kinderopvang met afdelingshoofd IBZ en verantwoordelijke BKO 
• Focusgesprek gemeentelijke basisschool met directeur 
• Focusgesprek Navigo visserijmuseum, toerisme en golf met directeur museum en verantwoordelijken golf en toerisme 
• Focusgesprek hotel met directeur hotelschool Koksijde 

2.3 ADVIESINSTANTIES 

2.3.1 Inleiding 
De gemeente moet over de startnota, respectievelijk over het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, over het ontwerp van 
de effectbeoordelingsrapporten aan verschillende instanties advies vragen. De betrokken adviesinstanties worden bepaald door: 

• Bijlage 1 van het BVR van 29.12.2016 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen 

• De VCRO: artikel 2.2.7 tot en met 2.2.11 (gewestelijke RUP’s), artikel 2.2.12 tot en met 2.2.17 (provinciale RUP’s) en artikel 2.2.18 tot en met 
2.2.25 (gemeentelijke RUP’s) 

2.3.2 Betrokken instanties 
• Het departement Omgeving (incl. dienst Milieueffectenrapportage en dienst Veiligheidsrapportage) 
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• De deputatie van de provincie West-Vlaanderen 
• De gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening 
• De bevoegde provinciale administratie omdat er een onbevaarbare waterloop categorie 2 binnen het plangebied ligt 
• Het polderbestuur Noordwatering Veurne omdat er een onbevaarbare waterloop categorie 2 binnen het plangebied ligt 
• Het agentschap Wegen en Verkeer omdat binnen het plangebied 2 gewestwegen voorkomen met name de N396 (Dorpsstraat) en de N330 

(Toekomstlaan) 
• Het Vlaamse Energieagentschap 
• Toerisme Vlaanderen omdat de terreinen binnen het plangebied deels bestemd zijn als recreatiegebied 
• Sport Vlaanderen omdat de terreinen binnen het plangebied deels bestemd zijn als recreatiegebied 

2.3.3 Bijkomend overleg 
Het masterplan voor Oostduinkerke-dorp waaruit dit RUP voortvloeit, werd besproken met het departement Omgeving en de dienst Ruimtelijke Planning 
van de provincie West-Vlaanderen op 09.11.2015 en op 31.05.2017 (verslag zie bijlage 2). 

Het masterplan werd eveneens toegelicht op 24.03.2016 aan de GECORO en de gemeenteraadscommissie grondgebiedzaken (verslag zie bijlage 3). 
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3 PROCESSTAPPEN 

3.1 STARTNOTA 

3.1.1 Inhoud 
De startnota heeft als doelstelling om het voorgenomen RUP te initiëren. De eerste participatie gebeurt eveneens op basis van deze startnota. Met deze 
nota en het daaraan gekoppeld participatieproject moet een gedegen onderbouwing van het RUP gegarandeerd worden evenals een afdoend 
draagvlak voor het RUP in het verdere planproces. De startnota wordt opgemaakt door het planteam. Cfr. artikel 2.2.4 §2 van de VCRO bevat de 
startnota volgende documenten: 

• Een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan. 
• Een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft. 
• Een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een 

beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. 
• Een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de 

reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren effectonderzoeken zoals in die fase gekend. 
• De relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante beleidsplannen. 
• De beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, 

zoals bepaald door de wetgeving van de op te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan. In 
voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse, vermeld in artikel 4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het 
decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen 
planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt. 

• In voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde rapporten die daaruit zijn voortgekomen. 
• In voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben op mens of milieu in een ander gewest of land 

of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen. 
• Een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ingezet kunnen worden, als die al bekend zijn in deze 

fase. 
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3.1.2 Advies, communicatie en participatie over de startnota 
Het decreet voorziet minstens in een adviesronde, een raadpleging van de bevolking over de startnota gedurende 60 dagen en één participatiemoment. 
Het doel is om een eerste participatie te organiseren in een vroeg stadium van het proces om zo het draagvlak én de kwaliteit van het uiteindelijke RUP 
te vergroten. Dit participatiemoment dient om inbreng te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen 
plan en bijhorende effectbeoordelingen.  

 Adviesvraag 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies over de startnota aan de instanties zoals voorzien in punt 2.3. Het advies wordt uitgebracht 
binnen een termijn van 60 dagen. De termijn gaat in op de dag na de ontvangst van de adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de 
adviesvereiste worden voorbijgegaan.  

 Ter inzage legging startnota 

Het college van burgemeester en schepenen informeert de bevolking van de gemeente over de inhoud en ter beschikking stelling van de startnota 
uiterlijk de eerste dag van de adviestermijn via: 

• Een aanplakking in de gemeente Koksijde 
• Een bericht in het Belgisch Staatsblad 
• Een bericht in minstens 3 dagbladen (NAAM BLAD 1, NAAM BLAD 2 EN NAAM BLAD 3) die in de gemeente verspreid worden of in het 

gemeentelijk infoblad NAAM INFOBLAD 
• Een bericht op de website van de gemeente Koksijde 

Het bericht bevat volgende informatie: 

• De bevoegde overheid: de gemeente Koksijde 
• De betrokken gemeente: de gemeente Koksijde 
• De plaats waar de startnota en procesnota kunnen geraadpleegd worden: 

o Het gemeentehuis van Koksijde 
o De website van de gemeente Koksijde 

• De begin- en einddatum van de raadpleging over de startnota: 08.02.2018 tot 08.04.2018 
• De plaats, datum en het uur waarop het participatiemoment zal plaatsvinden: 08.02.2018 om 19 uur en gaat door in Golf ter Hille, Hof ter 

Hillestraat 2 te 8670 KOKSIJDE (zie ook punt 3.1.2.3) 
• De wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken:  

o Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde op het adres: 
gemeente Koksijde, college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 KOKSIJDE 
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o Reacties kunnen digitaal bezorgd worden op volgend mailadres: stedenbouw@koksijde.be 
o Reacties kunnen tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de balie van de dienst stedenbouw op het gemeentehuis van Koksijde 

De documenten werden op DD.MM.JJJJ gepubliceerd op de gemeentelijke website.  

 Participatiemoment 

Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis en input te verzamelen, alternatieven te bepalen en niet zozeer om in detail de 
planopties te becommentariëren (= bezwaren te formuleren). Het openbaar onderzoek later in de procedure (zie punt 3.4.2.1) vormt daarentegen de 
basis voor het formuleren van bezwaren, zoals binnen de ‘oude’ RUP-procedure.  
‘Participatie’ is een breed begrip, maar de keuze van de graad van inspraak kan gestuurd worden door het bevoegde bestuur (voorbereid door het 
planteam) en dit mede door de wijze waarop de doelstelling van het plan wordt beschreven. De aard en het doel van het overleg is uiteraard sterk 
afhankelijk van de detailleringsgraad van de startnota. 

Gelet op het feit dat masterplan reeds opgesteld is en dat in het kader van de opmaak van het masterplan een breed draagvlak werd gecreëerd aan de 
hand van focusgesprekken met belanghebbende actoren, zal het participatiemoment van dit RUP vooral gericht zijn op het informeren van het resultaat 
van het masterplan en de implementatie van het masterplan in het RUP.  

Het participatiemoment vindt plaats op 08.02.2018 om 19 uur en gaat door in Golf ter Hille, Hof ter Hillestraat 2 te 8670 KOKSIJDE. 

3.1.3 Resultaat 
Het eindresultaat van de adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het participatiemoment, is een verzameling van adviezen, 
inspraakreacties en een verslag van het participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, leidt tot de 
scopingnota. 

Het planteam maakt een verslag van het participatiemoment. Het verslag van het participatiemoment omvat een bundeling van alle opmerkingen en is 
eerder algemeen van aard. Het kan in deze fase ook nog geen antwoorden geven op alle gemaakte bedenkingen of suggesties. Het is pas in de 
scopingnota dat er, na het verwerken van het geheel aan adviezen en inspraak, een terugkoppeling kan gebeuren naar de bevolking. Het verslag van 
het participatiemoment weordt ter beschikking gesteld op de website van de gemeente.  

Het verslag van het participatiemoment, de startnota en de procesnota (met eventuele aanpassingen) werden op DD.MM.JJJJ gepubliceerd op de 
gemeentelijke website. Het verslag kan teruggevonden worden in BIJLAGE XX. 
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Het college van burgemeester en schepenen bezorgt de startnota, de adviezen, de reacties en het verslag van het participatiemoment aan de bevoegde 
dienst voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage binnen een termijn van 3 dagen na het afsluiten van de termijn van 60 dagen. De 
documenten werden verzonden op DD.MM.JJJJ. 

3.2 SCOPINGSNOTA 

3.2.1 Inhoud 
In deze fase worden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en wordt aangegeven welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld. Cfr. artikel 2.2.4 
§2 van de VCRO bouwt de scopingsnota verder op de startnota en bevat deze minstens dezelfde onderdelen als de startnota. Deze fase kan deels 
parallel lopen met de opmaak van het RUP en eventueel de verdere opmaak van de onderbouwende effectbeoordelingen.  

Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de scopingnota door de dienst mer bepaald of een plan-
MER moet worden opgemaakt en door de dienst VR of een RVR moet worden opgemaakt. De dienst mer en dienst VR integreren hun 
kwaliteitsbeoordeling over de inhoudsafbakening van het plan-MER in de scopingnota. 

In voorkomend geval van een plan-MER, bepaalt de scopingnota de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden 
uitgevoerd, alsook de methode ervan. Bij de opmaak wordt rekening gehouden met de adviezen en het resultaat van de participatie.  

In voorkomend geval van een plan-MER en/of RVR maakt de dienst mer en/of dienst VR, voor het verdere verloop van het geïntegreerde 
planningsproces, deel uit van het planteam in functie van de effectrapportage. 

De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het geïntegreerde planningsproces dat leidt tot de opmaak van 
het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.  

De scopingnota kan tijdens het geïntegreerde planningsproces aangevuld worden. De aangevulde scopingnota wordt op dezelfde wijze gepubliceerd als 
de oorspronkelijke scopingnota. 

3.2.2 Communicatie over de scopingsnota 
De gemeente stelt de scopingnota (met eventuele aanpassingen) en de procesnota (met eventuele aanpassingen) ter beschikking op haar website. De 
documenten werden op DD.MM.JJJJ gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
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3.3 VOORONTWERP RUP 

3.3.1 Inhoud 
Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het geïntegreerd planningsproces. Hierbij wordt het plan verder 
uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Het plan wordt uitgewerkt tot een 
voorontwerp RUP. Cfr. artikel 2.2.5. § 1 bevat een RUP: 

• Een beschrijving en verantwoording van de doelstellingen van het plan 
• Een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is 
• De bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting of het beheer en, in voorkomend geval, de normen, 

vermeld in artikel 4.2.4 van het decreet van 27.03.2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 
• Een weergave van de juridische toestand 
• Een weergave van de feitelijke ruimtelijke toestand en de toestand van het leefmilieu, de natuur en andere relevante feitelijke gegevens 
• De relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is en, in voorkomend geval, een 

omschrijving van andere relevante beleidsplannen 
• In voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die 

opgeheven worden 
• De kwaliteitsbeoordeling en, in voorkomend geval, de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, § 7, eerste lid, 2°, van het decreet van 05.04.1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en, in voorkomend geval, een overzicht van de conclusies van de volgende 
effectbeoordelingen waarbij aangegeven wordt hoe die geïntegreerd zijn in het plan: 

o Het planmilieueffectrapport 
o De passende beoordeling 
o Het ruimtelijk veiligheidsrapport 
o Andere verplicht voorgeschreven of gemaakte effectenrapporten 
o In voorkomend geval de monitoringsmaatregelen in het kader van de uitgevoerde effectbeoordelingen 

• In voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 
kan geven tot een planschadevergoeding als vermeld in artikel 2.6.1 van deze codex, een planbatenheffing als vermeld in artikel 2.6.4 van 
deze codex, of een compensatie als vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27.03.2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid 

• In voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd of een overdruk 
wordt toegevoegd die aanleiding kan geven tot gebruikerscompensatie als vermeld in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van 
een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen 
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• Voor de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, in voorkomend geval, een overzicht van de geheel of gedeeltelijk gewijzigde of opgeheven 
erkennings-, rangschikkings- en beschermingsbesluiten inzake onroerend erfgoed, samen met de gegevens, vermeld in artikel 6.2.5 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013, met uitzondering van de aanduiding van de plaats van de aanplakking van het bericht over het 
openbaar onderzoek op het gegeorefereerde plan 

• In voorkomend geval, het grondruilplan, vermeld in artikel 2.1.65 van het decreet van 28.03.2014 betreffende de landinrichting 
• In voorkomend geval, de inrichtingsnota, vermeld in artikel 4.2.1 van het decreet van 28.03.2014 betreffende de landinrichting 
• In voorkomend geval, een overzicht van de instrumenten waarover samen met het ruimtelijk uitvoeringsplan een beslissing genomen wordt door 

de bevoegde overheid om die aspecten te regelen of om de maatregelen of voorwaarden te bepalen die de bevoegde overheid op basis van 
het planningsproces, in het bijzonder de effectbeoordelingen, noodzakelijk acht voor de vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan en die niet 
geregeld worden met toepassing van punten 1° tot en met 13° 

3.3.2 Advies over het voorontwerp 
Over het voorontwerp van het RUP en de voorontwerp-effectbeoordelingsrapporten (in voorkomend geval een plan-MER, Ruimtelijk Veiligheidsrapport 
of ander verplicht voorgeschreven of gemaakte effectbeoordelingsrapporten) dient advies geformuleerd te worden door de instanties vermeld onder punt 
2.2.  

De VCRO verplicht een plenaire vergadering niet maar maakt deze facultatief, dit om flexibiliteitsredenen en om tegemoet te komen aan een efficiënt 
planningsproces voor elke soort van RUP. Een plenaire vergadering dient om het ontwerpplan waarbij de resultaten van de uitgevoerde 
effectbeoordelingen mee zijn opgenomen te bespreken met de adviesinstanties. Voor RUP’s waar geen knelpunten aanwezig zijn, heeft een formele 
plenaire vergadering in principe geen meerwaarde. Daartegenover zijn er planningsprocessen waarbij door omstandigheden meerdere plenaire 
vergaderingen noodzakelijk zijn vooraleer overeenstemming kan bekomen worden bij alle betrokken actoren. 

Als er geen plenaire vergadering wordt georganiseerd, wordt een schriftelijk advies uitgebracht door de instanties binnen een termijn van 21 dagen. De 
termijn gaat in op de dag na de ontvangst van de adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.  

Voor dit RUP werd EEN/GEEN plenaire vergadering georganiseerd. Deze vond plaats op DD.MM.JJJJ. Het verslag werd binnen de 14 dagen na de 
vergadering verstuurd, namelijk DD.MM.JJJJ, naar alle instanties die op de vergadering werden uitgenodigd. Er werden binnen GEEN/VOLGENDE 
opmerkingen ontvangen: … De adviezen en het verslag van de plenaire vergadering kunnen teruggevonden worden in bijlage XX.  
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3.4 VOORLOPIG VASTGESTELD RUP 

3.4.1 Inhoud 
Het ontwerp van het RUP en, in voorkomend geval, de ontwerp-effectbeoordelingen worden afgewerkt door het planteam op basis van de resultaten 
van het tot dan afgelegde planningsproces, de adviezen van de adviesinstanties en/of de resultaten van de plenaire vergadering(en). De documenten 
worden voorgelegd aan het politieke niveau om het ontwerpplan voorlopig vast te stellen door de gemeenteraad. Dit voorlopig vastgestelde 
ontwerpplan en de bijhorende ontwerp-effectbeoordelingen zijn vervolgens het voorwerp van een openbaar onderzoek. 

Het RUP werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van DD.MM.JJJJ. Het gemeenteraadsbesluit is terug te vinden in bijlage XX.  

3.4.2 Communicatie en advies over het voorlopig vastgesteld RUP 

 Openbaar onderzoek 

Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. Dit openbaar onderzoek wordt minstens binnen de 30 dagen (termijn van orde) na de voorlopige vaststelling 
aangekondigd op volgende wijzen: 

• Een aanplakking in de gemeente Koksijde 
• Een bericht in het Belgisch Staatsblad 
• Een bericht in minstens 3 dagbladen (NAAM BLAD 1, NAAM BLAD 2 EN NAAM BLAD 3) die in de gemeente verspreid worden of in het 

gemeentelijk infoblad NAAM INFOBLAD 
• Een bericht op de website van de gemeente Koksijde 

Het bericht bevat volgende informatie: 

• De betrokken gemeente: de gemeente Koksijde 
• De plaats waar het ontwerp van het RUP en, in voorkomend geval, de ontwerp-effectbeoordelingen kunnen geraadpleegd worden: 

o Het gemeentehuis van Koksijde 
o De website van de gemeente Koksijde 

• De begin- en einddatum van het openbaar onderzoek. De startdatum valt uiterlijk de dertigste dag (termijn van orden) na het verschijnen van 
de aankondiging ervan in het Belgisch Staatsblad: DD.MM.JJJJ tot DD.MM.JJJJ 

• De wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken:  
o Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden aan de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van de gemeente 

Koksijde op het adres: [nog te bepalen] 
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o Reacties kunnen digitaal bezorgd worden aan de secretaris van de GECORO van de gemeente Koksijde op volgend adres: [nog te 
bepalen] 

o Reacties kunnen eveneens tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis van Koksijde. De gemeente bezorgt in dat 
geval uiterlijk de derde werkdag na het openbaar onderzoek de bezwaren en de opmerkingen aan de GECORO. 

De documenten werden op DD.MM.JJJJ gepubliceerd op de gemeentelijke website.  

 Advies 

Na de voorlopige vaststelling wordt het ontwerp RUP en, in voorkomend geval, de ontwerp-effectbeoordelingen onmiddellijk opgestuurd naar de 
deputatie van de provincie, naar het departement Omgeving en naar de Vlaamse Regering.  

De documenten werden verstuurd op DD.MM.JJJJ.  

 Gecoördineerde advies GECORO 

Op lokaal niveau worden de resultaten van het openbaar onderzoek (adviezen, opmerkingen en bezwaren) verwerkt door de GECORO. De 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen 90 dagen na het 
einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Het advies bevat de integrale adviezen van de deputatie en van het 
departement. Op hetzelfde ogenblik bezorgt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening het college van burgemeester en schepenen de 
gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren. 

De GECORO bracht advies uit op DD.MM.JJJJ. Het advies van de GECORO kan teruggevonden worden in bijlage XX. 

3.5 DEFINITIEF VASTGESTELD RUP 

3.5.1 Inhoud 
Het planteam zal moeten nagaan in hoeverre er op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek wijzigingen aan zowel het RUP als de 
uitgevoerde effectbeoordelingen noodzakelijk zijn. Aan het voorlopig vastgestelde RUP kunnen enkel wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn 
op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de 
aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van de GECORO. De definitieve vaststelling van het RUP kan echter geen betrekking hebben op 
delen van het grondgebied die niet opgenomen zijn in het voorlopig vastgestelde plan. 
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Indien de wijzigingen van het ontwerp van het RUP (en bijhorende effectbeoordelingen) dusdanig groot zijn, kan teruggegaan worden in het proces naar 
een wijziging van de scopingnota, een plenaire vergadering (of schriftelijke adviesronde) of het openbaar onderzoek.  

Het ontwerp-RUP en de effectbeoordelingen worden, na de noodzakelijke aanpassingen, door het planteam definitief op inhoud en kwaliteit beoordeeld 
en afgewerkt. De bevoegde diensten mer en RVR beoordelen in voorkomend geval finaal de kwaliteit van de respectievelijke effectbeoordelingen. De 
ruimtelijk planner ondertekent het RUP. Vanaf dat moment zijn de effectrapportages inhoudelijk definitief afgerond en is het RUP klaar voor de politieke 
besluitvorming. 

De beslissing waarbij het plan definitief wordt vastgesteld, is een politieke beslissing van de gemeenteraad. De beslissing moet gebeuren binnen de 180 
dagen na het einde van het openbaar onderzoek. Op gemotiveerd verzoek van het college van burgemeester en schepenen beslist de gemeenteraad 
over een verlenging met zestig dagen van de termijn waarin het plan moet worden vastgesteld.  

Het RUP werd definitief vastgesteld in de gemeenteraad van DD.MM.JJJJ. Het gemeenteraadsbesluit is terug te vinden in bijlage XX. 

3.5.2 Recht tot schorsing door deputatie en Vlaamse Regering 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledige advies van de GECORO onmiddellijk na 
de definitieve vaststelling met een beveiligde zending overgemaakt aan de deputatie van de provincie en aan de Vlaamse Regering. De documenten 
werden door de gemeente verzonden op DD.MM.JJJJ.  

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van 30 dagen om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve 
vaststelling van het RUP te schorsen. Het RUP kan enkel worden geschorst om volgende redenen: 

• Als het gemeentelijk RUP kennelijk onverenigbaar is met een structuurplan of, in voorkomend geval, met een ontwerp van structuurplan 
• Als het gemeentelijk RUP strijdig is met een gewestelijk of provinciaal RUP of, in voorkomend geval, met een ontwerp van gewestelijk of 

provinciaal RUP, tenzij de Vlaamse Regering, respectievelijk de provincieraad daarmee haar instemming conform artikel 2.2.18, § 1, derde lid, 
heeft verleend 

• Als het gemeentelijk RUP strijdig is met direct werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening of met bindende delen 
van een door de Vlaamse Regering vastgesteld beleidsplan 

• Wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste 

In geval van schorsing beschikt de gemeenteraad over een termijn van 60 dagen, die ingaat op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan 
de gemeente, om het RUP opnieuw definitief vast te stellen. Bij de definitieve vaststelling van het plan ten opzichte van het geschorste plan kunnen 
alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit het schorsingsbesluit. Het gemeentelijk RUP wordt samen met het 
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nieuwe besluit van de gemeenteraad onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van de provincie 
waarin de gemeente ligt, en aan de Vlaamse Regering. 

Binnen de vooropgestelde termijn werd het RUP WEL/NIET geschorst. 

3.5.3 Publicatie Belgisch Staatsblad 
Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet tijdig is geschorst, wordt de 
gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen 60 dagen na de definitieve vaststelling 
bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en wordt ze binnen dezelfde termijn volledig bekendgemaakt op de website, vermeld in het 
Belgisch Staatsblad. 

Het RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op DD.MM.JJJJ.  

3.5.4 In werking treding RUP 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve 
vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad. 

Het RUP treedt in werking op DD.MM.JJJJ.  

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, het advies van de GECORO en het vaststellingsbesluit kunnen worden ingezien in de gemeente. 
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4 BIJLAGEN 

Bijlage 1: Verslag gesprekken stakeholders 

Bijlage 2: Verslag 3 partijenoverleg 09.11.2015 

Bijlage 3: Verslag GECORO en gemeenteraadscommissie grondgebiedzaken 24.03.2016 

 
 



 

 

“Trajectbegeleiding ontwikkeling Oostduinkerke Dorp te Koksijde” 

 

Verslag focusgesprekken 20/04/2015, 11/05/2015, 18/05/2015 

 

Aanwezigen stuurgroep 20/04/2015 

Siska Stockelynck  Siska.Stockelynck@koksijde.be 

 
Ontwerpteam 
Philip Moyersoen  philip@mopurbandesign.be 
Griet Juwet   info@mopurbandesign.be 

 

Focusgesprek Sportdienst 

Lynn Delanghe   lynn.delanghe@koksijde.be 

 

� Bestaande terreinen en gebruik 

- Atletiekpiste met voetbalveld: 

gebruik door atletiekclub (groeiende club, ongeveer 140 leden) en voor voetbaltrainingen 

- Voetbalvelden: niet open voor publiek, enkel 

gebruik door KVVO (1e ploeg van Oost-Duinkerke, speelt in 2e provinciale) 

gebruik door jeugdsamenwerking KVVO met KVVC (Koksijde) 

gebruik door KVVC, speelt in 3e klasse, promoveert naar 2e klasse 

Ook aanvragen van scholen (sportklassen), andere ploegen (stages) 

maar enkel toegestaan als KVVO akkoord is, wat meestal niet het geval is 

Problematiek natuurlijk gras: velden in mindere staat, ook probleem met drainage (vooral tweede veld) 

mocht er kunstgras liggen dan konden ze intensiever worden gebruikt 

tijdens inzaaien (mei-half juli) kunnen ze niet worden gebruikt 

Oefenveldje (driehoekig terrein achteraan sportpark) voor recreatief spelen,  

ook gebruikt als parking bij grote evenementen 

- Krachtbalveldjes: nog gebruikt door 1 krachtbalploeg 

- Trimpiste rond het sportpark 

- Petanque club en banen, draait erg goed 

- Sporthal: sportzaal met veld 48*32 

sportdienst, cafetaria 

ook gebruik door wielerploegen en mountainbikeploegen (douches) als vertrekpunt voor fietstochten in de 

omgeving 

- Fitnessclub WAVE 

gebruikt ook de openlucht-sportterreinen om te trainen voor de wave triatlon 



- Skatepark 

Problematiek van hangjongeren in sportpark (gerelateerd met skatepark) 

 

� Gewenste toevoegingen 

- Nood aan recreatie sportterreinen (sjotten met vrienden): kan nu enkel op driehoekig speelveldje, maar 

eventueel kunnen krachtbalveldjes ook omgevormd worden tot multifunctioneel speelveld, 

of terrein achter de sporthal 

een multi-sportveld zou eventueel ook kunnen in het lineair park opgenomen worden – zo sport naar buiten 

trekken 

mogelijkheden padel (mix squash-tennis)? 

- Kunstgras voetbalveld: kan intensiever gebruikt worden voor trainingen, 

ook in geval van stage-aanvragen meer mogelijkheden 

huidige sportvelden in slechte staat, 

drainageprobleem bij het tweede veld: gracht/afwatering terrein naar Hazebeek, systeem werkt niet meer 

bij veel regenval afvoer overvol 

+ vraag: kan hockey ook op hetzelfde kunstgras als voetbal – want hockeyploeg is gestopt en nu begonnen in 

Veurne, maar wel populaire sport waar veel vraag naar is 

+ wat dan met het kunstgrasterrein in Koksijde (intensief gebruikt – maakte het mogelijk om 1 veld uit te 

sparen) 

- Als atletiekpiste zou moeten verdwijnen, zeker alternatief op andere locatie voorzien, 

ook nu al nood aan vernieuwing: kunstpiste 

mogelijks ten zuiden van het sportpark 

een landschappelijk geïntegreerde atletiekpiste ziet sportdienst minder zitten 

zouden bomen in de weg staan, vb bij werpnummers? 

kunnen werpnummers atletiekpiste ook op kunstgras? (als er een kunstgras voetbalveld komt, kan dit dan ook 

door de atletiekclub gebruikt worden?) 

- Aanvraag voor minigolfterrein op terrein achter petanqueclub, maar onrealistisch tov. private uitbater minigolf 

TipTop (ook tennisterreinen) 

- Eventuele uitbreiding trimpiste rondom de golf en tot in het dorp 

- Belang van intergemeentelijk samenwerken, vb. op gebied van zwembaden, enz., (al zwembad in Veurne, De 

Panne) 

eventueel sportvoorzieningen/clubs clusteren naar type? 

Bijvoorbeeld Koksijde focussen op zaalsporten, 

Oost-Duinkerke op openlucht ploegsporten, atletiek 

 

� Sporthotel 

- Als sporthotel wordt overwogen, moet ook aanbod voorzien worden voor verschillende soorten sporten, 

met duidelijke focus op groepssporten zoals voetbal, korfbal (indoor palen kunnen ook buiten gebruikt 

worden), maar evt. ook hockey, 

en dan zou er zeker nood zijn aan een kunstgrasveld want een natuurgrasveld is onbespeelbaar tussen mei 

en half juli (inzaaien) 

- sportklassen, stages, sportkampen: grote vraag, deze zomer al 7 sportkampen  

 

� Mogelijkheden voetbalstadion 



- Op landbouwterreinen ten zuiden van het sportpark – in RUP ingekleurd als open-lucht recreatie, 

bovendien loopt er een collector van Aquafin – zone erfdienstbaarheid: mag evt. bebouwd worden maar kan 

indien nodig worden opengelegd voor werkzaamheden aan collector 

- Indien er een stadion komt, zou het eerste plein gebruikt kunnen worden door hockeyclub – hergebruik van 

bestaande tribune, materiaalkoten, kleedkamers ed. 

 

Aanwezigen stuurgroep 11/05/2015 

Siska Stockelynck  Siska.Stockelynck@koksijde.be 

Leen Declerck   leen.declerck@koksijde.be 

 
Ontwerpteam 
Philip Moyersoen  philip@mopurbandesign.be 
Griet Juwet   info@mopurbandesign.be 

 

Focusgesprek Handel (9u) 

Aanwezig: 
Handelaarsbond Rond ’t Anker Willy Devloo    

Andreas Cavyn    
Stefaan Hancke    

Cel lokale economie  Kevin Louwye 
 
Verontschuldigd: 
Handelaarsbond Rond ’t Anker Henk Vanhee    
 
 

Gesprek 

� Programma 

- Parking, er mogen geen plaatsen verminderen (zeker niet als er functies bijkomen) 

- Invulling projectsite / Oud Gemeentehuis: functies die volk aantrekken 

eerder functies aan overkant Dorpsstraat, vroeger ongeveer 5 handelaars 

- Een ketenwinkel mag, liever dichtbij ipv. veraf 

- Erfgoed hoeft niet behouden te worden 

- Elektrisch oplaadpunt voor auto’s en fietsers 

 

� Invulling Oud Gemeentehuis 

- B&B, klein hotel, andere doelgroep dan sporthotel (opm.: B&B wel statischer dan bijvoorbeeld horeca, 

beperking aantal kamers) 

restaurant (nog meer beweging en dynamiek dan bij hotel/B&B) 

- Kantoorruimtes (advocatenkantoor, wachtpost huisartsen?) 

- Toeristisch infopunt? Nog nodig? (internet, smartphone) 

 

� Allerlei 



- Ondersteuning gemeente voor leegstaande panden:  helpen met papierwerk en procedures (cfr. 

Veurne@work), steun bij betalen huurpacht (steun afbouwen zodat uiteindelijk zelfstandige onderneming op 

zichzelf overleeft) 

- Markt (boerenmarkt) van 5-6 kramen vroeger, naar 2 momenteel, 

zou meer moeten opengetrokken worden 

en informeren vroegere kraamhouders dat de markt nu op het voorplein van het Oud Gemeentehuis 

plaatsvindt 

 

� To Do 

- Luchtfoto doormailen naar Willy 

- Feedback over visie andere stakeholders 

 
 

Focusgesprek groen, publieke ruimte, wegenis (10u) 

Aanwezig: 
AWV    Isabelle Brackx     
TD – technisch bureau  Rudy Blondé   rudy.blonde@koksijde.be 
TD – groendienst  Ides Leys   ides.leys@koksijde.be 

 
Verontschuldigd: 
Cultuur en erfgoed  Sarah Verstaen   sarah.verstaen@koksijde.be 
Gemeentesecretaris  Joeri Stekelorum   secretaris@koksijde.be 
 

Gesprek 

� Lineair park en publieke ruimte 
Ides:  

- groen ontbreekt in het dorp, brede zone met groen is schitterende idee, 

zeker doortrekken karakter grote bomen op de hoek Toekomstlaan-Dorpsstraat 

- sober, onderhoudsvriendelijk groen (niet teveel hagen) 

- achterkant gemeentehuis is schaduwrijk, niet zo aantrekkelijk 

Rudy: 

-  Opletten voor schaduw in groene zone 

Isabelle:  

- dubbele gevelwand is wel typisch voor dorp, maar begrijpt voorstel groenzone wel 

- eerder markeren dorpskern dan het ‘toekomen in het dorp’ 

 

� Wegenis 
 
Rudy: 

- Toegang tot parking centraal (bvb. tegenover Schoolstraat) (Rudy) 

- Parkeren evt. half ondergronds organiseren (onder de gebouwen van het project), om zo toch licht en lucht 

binnen te trekken 

 

Isabelle:  



- Als wegbeheerder niets tegen profiel 

- Ontsluiting  nieuwe bebouwing: kan vooraan of achteraan, maar liefst op voldoende afstand van kruispunt 

(voor voertuigen), beperkt aantal ontsluitingen 

- Meer gecentraliseerde toegang tot ondergrondse parking nieuw project 

- Scheiding openbaar gewest en openbaar domein gemeente indien breder profiel (duidelijke afbakening 

tussen wegprofiel en parkgedeelte) 

- Afslagstrook in centrum zou moeten behouden blijven 

- Zone 30 kan eventueel idee zijn, eerst hierover nadenken want bepaalt randvoorwaarden voor de inrichting 

(vb. i.v.m. vrijliggende fietspaden: niet nodig bij zone 30) 

- Andere mogelijkheid is pleininrichting, waar oversteken overal mogelijk is 

- Dubbelrichtingsfietspad niet aangewezen omwille van korte afstand dat dit mogelijk is en noodzaak om dan 2 

keer over te steken 

- 3-fasige verkeerslichten dus duurt erg lang om te voet over te steken, parking achter gemeentehuis 

verplaatsen naar de overkant Dorpsstraat zal daarom niet veel gebruikt worden voor handelaars 

- Is een weg van uitzonderlijk transport – rekening houden met zwaarder verkeer in wegprofiel 

- Middengeleider t.h.v. school is om individuele oversteekbaarheid te verhogen, AWV is geen voorstander  van 

deze weg te nemen 

 

 

Focusgesprek Erfgoedhuis (Oud Gemeentehuis) (11u) 

Aanwezig: 
Archief    Caroline Beele   caroline.beele@koksijde.be 
Gemeentesecretaris  Joeri Stekelorum   secretaris@koksijde.be 
 

Gesprek 

� Erfgoedhuis en archief  
- Huidige invulling: 

o Gebouw zit nu stampvol (ongeveer 3000 lopende meter archief) 

nu weinig functioneel ingericht (gebouw niet bedoeld als archiefruimte, ook draagstructuur nu 

maximaal gebruikt – uitbreiding onmogelijk), 

beter geacclimatiseerde ruimte 

o archief nu in bewaring van de gemeente Koksijde, kan ooit geschonken worden 

bovendien moet het nog geïnventariseerd/geselecteerd worden, 

evt. gedigitaliseerd (hedendaagse archieven vaak online geconsulteerd) 

o Unesco  (weinig bezoekers, vooral administratief, gebruiken 1 kantoorruimte, bergruimte en 

vergaderzaal die meestal leeg is)  

o Heemkundige kring (0,5 VTE), nu elke namiddag open 

o Familiekunde (+/- 3 bezoekers op zaterdag) 

o Zendamateurs, Achthoek, vrienden visserijmuseum 

o PWA (weinig bezoekers) 

o DVO: Diest voor Onthaalouders 



o Dienst Internationale samenwerking 

- Erfgoedhuis moet meer publiek worden, regionale uitstraling 

- Ideaal toekomstscenario:  regionaal archiefdepot, 1 centrale locatie voor gemeentearchief (nu op twee 

locaties: Oud Gemeentehuis in Oostduinkerke en gemeentehuis in Koksijde), maar heeft ook nadelen (bvb. 

raadpleging plannen door gemeentediensten) 

 

� Eventuele nieuwe invulling 
- Meer levendigheid, b.v. boekenshop met erfgoedhuis, erfgoedcafé? 

- Dienst Internationale samenwerking (1 persoon) zal moeten geherlokaliseerd worden 

- Navigo wenst ook bijkomende depotruimte, zou kunnen geïntegreerd worden (nu op verschillende locaties 

opgeslagen), evt. samen met dit archief 

- Of nieuwbouw Pastoor Schmitzstraat (op oude pastorie en …) samen met depotruimte voor Navigo en archief 

oud gemeentehuis 

 
 

Focusgesprek Buitenschoolse kinderopvang (13u) 

Aanwezig: 
Afdelingshoofd IBZ  Björn Cools   bjorn.cools@koksijde.be 
BKO    Nathalie Leleu   nathalie.leleu@koksijde.be 
 

Gesprek 

� BKO  

 
- (13 à 14 begeleidsters, 3 administratief)  

- Huidige capaciteit: 94 kinderen, momenteel voldoende capaciteit 

indien meer best opgesplitst in verschillende locaties (anders teveel kinderen om kwalitatief te blijven 

- Oppervlakte zoals nu is ok 

- Buitenruimte zou groter mogen (dubbel zo groot als nu), en zand als ondergrond is niet ideaal 

liefst meer verharde oppervlakte: helft verharding, helft onverhard (vb. gras) 

en een deel zou overdekt moeten zijn 

evt. zandbak 

- Parkeerplaatsen zijn nu tekort: zeker 10 plaatsen (veel personeel komt met de fiets) 

- Grotere fietsenstalling is nodig (overdekt), zowel voor begeleid(st)ers als voor ouders 

- Iets meer bergruimte 

- Bijkomend: polyvalent zaaltje (vergadering, vormingsmomenten voor onthaalouders,…), capaciteit voor 30tal 

personen (samen met DVO te gebruiken) 

- Locatie 

Ligging binnen loopafstand van beide gemeentescholen (hoe korter hoe beter) 

waar precies in het projectgebied, maakt niet zoveel verschil 

strategische locatie voor ouders (verbinding met snelweg, …) is een pluspunt (voorbeeld in vgl. met Militair 

Domein/…) 

 

� CRECHE /  Onthaalouders 



- Komt soms eens ter sprake, onthaalouders worden ouder, Kind en Gezin strenger waardoor onthaalouders 

stoppen (nu slechts 20 onthaalouders (vroeger 30), er is een wachtlijst (maar meestal snel ingevuld)) 

- Wachtlijst onthaalouders: zeer variërend, soms geen, soms 10 ouders 

- Oppervlakte zowel voor crèche als BKO: 5m²/kind (nuttige speelruimte) 

ruimte waar kinderen kunnen lopen (dus excl. sanitair, bergruimte, gang …) 

- Samenwerkende onthaalouders: 14 à 18 is maximum aantal kinderen dat wettelijk is toegelaten, 

om rendabel te zijn dus samenwerking tussen max. 2 onthaalouders 

evt. kunnen meerdere ‘samenwerkende onthaalouders’ naast elkaar, maar elk met eigen adres 

crèche kan onbeperkt aantal kinderen hebben 

- Bij crèche grotere oppervlakte nodig: meer regeltjes + administratieve ruimte nodig 

- Buitenruimte moet exclusief zijn voor BKO, en beschermd/afgesloten 

 

� DVO  

 

- (3 administratief)  

- Dienst voor onthaalouders: moet geïntegreerd worden bij BKO 

spel-o-theek (50 m²) (al zou dit eerder bij andere uitleendiensten zoals bib of jeugddienst thuishoren) 

- Bergruimte voor meubilair (uitleendienst bedden, stoeltjes,… ) 

 

� Mogelijkheden voor project 
- Aandachtspunt: overlast door BKO / Crèche in combinatie met zorgwonen / hotel? 

- Rusthuis in combinatie met crèche wordt gecombineerd (vb. in Sint Niklaas) 

- BKO en crèche kunnen wel samen, maar moeten wel apart georganiseerd worden 

(vb. Knokke: BKO beneden en kinderdagverblijf boven) 

- Goeie voorbeelden: ook Kortrijk (centrum kinderopvang), Sint Niklaas, Knokke 

 

� Oprichten ‘Huis van het Kind’ (in Oud Gemeentehuis?) 
- Samenwerking ‘huis van het kind’ samen met OCMW, samenwerking rond kind (opvoedingsondersteuning, 

dienst kinderopvang, kind en gezin, gezinsbond, ...) 

huidige aanpak: met logo werken voor alle opvoeding- en kind-gerelateerde diensten 

(hoeft geen gebouw te zijn, is wel zo in Oostende waar diverse diensten zitdagen hebben in 1 

gemeenschappelijk gebouw) 

- Je kunt hiervoor subsidies krijgen (voor het oprichten van een fysiek gebouw), maar dan moet 

consultatiebureau Kind en Gezin erbij, en dat is moeilijk in Oostduinkerke (wegens verspreiding Kind & Gezin 

consultatiebureaus in de regio) 

 
 
 

Focusgesprek Gemeentelijke basisschool ODK (14u) 

Aanwezig: 
Directeur   Steven Maes   steven.maes@koksijde.be 

 

Gesprek 



� Parkeren en inrichting Dorpsstraat 
- Parkeergelegenheid is zeer noodzakelijk, voor personeel, 

afhalen kinderen, gebruik voor evenementen sportpark, 

intensief gebruik tijdens schooljaar, minder tijdens de vakanties 

co-gebruik met andere functies vormt geen probleem 

nu ook gebruikt voor parkeren van trucks / mobile homes 

- Parking capaciteit ‘s morgens ok, want gespreide aankomst, bij ophalen kinderen om 4u en woensdagmiddag 

is het terrein te klein 

- Aantal ppl. zeker niet verminderen, wel verbeteren op- en afrijden 

- Dinsdag en vrijdag ook muziekschool tot 19 uur, Westhoekacademie op vrijdag tot 17uur 

- Problemen oversteken in 2 keer (middengeleider) vooral probleem politie (hoewel maar 1 opzichter wordt 

geplaatst) 

- Eventueel verschuiven Dorpsstraat richting sportpark, ppl. zou ideaal zijn omdat men dan niet moet 

oversteken 

- Zichtbaarheid vanuit de parking op verkeer uit Dorpsstraat richting school niet goed 

 

� Relatie school - sportpark 
- Voetpad om naar sporthal te gaan: nu mogelijkheid via sportpark (tussen krachtbalveldjes), maar voetpad 

langsheen Hazebeekstraat stopt vlak na kruispunt 

- Vooral kleuters en peuters gaan naar de BKO – via paadje achter bebouwing in sportpark 

(tot +-/ 3de leerjaar – dan eerder studie of recht naar huis) 

- Buitenvelden in sportpark: 

gebruikt voor sportlessen (ongeveer 5-7 van de 30 lessen gaan buiten dor), 

en voor naschoolse sportactiviteiten 

 

� Relatie school - dorp 
- Occasionele uitstapjes naar Dorp, Visserijmuseum, … 

 

� Invulling lineair park 

- Groenzone op openbaar domein: niet echt nood voor invulling t.b.v.  de school, voldoende mogelijkheden 

binnen schooldomein (net extra terrein van 1000 m² toegevoegd, gelegen binnen bouwblok) 

- Eventueel wel speelterreintje, school gebruikt wel trapveldje op sportpark, indien dit verdwijnt, graag iets in de 

plaats. Dit trapveldje wordt ook gebruikt door de naschoolse sportactiviteiten ingericht door de school 

- Halte voor schoolbus is ok, grote zitbank erbij is belangrijk (om kinderen te laten wachten) 

- Fietspaden ook belangrijk (veiligheid!): vrijliggend fietspad zou beter zijn, 

school heeft ook een fietsrij 

- Ev dommelhoekje voorzien bij BKO voor peuters (cfr Koksijde) (ruimte voor kleuters die in de namiddag nog 

slapen) (nu geen uitbater) 

- Sporthal wordt gebruikt door Gemeenteschool, Vrije Basisschool, Rozenkrans: allemaal moeten ze de 

Dorpsstraat oversteken 

 

� Invulling Oud Gemeentehuis 



- Functie nieuw gemeentehuis:  vergaderruimte, satelliet bib (nu verplaatsing naar Koksijde maakt regelmatig 

bibliotheekbezoek moeilijker) , ruimte voor lezingen 

- Vb. Middelkerke; veel satellieten van bib in elke deelgemeente, je kan er de krant lezen, koffie drinken, 
internet raadplegen (niet elke dag open) (voorbeeld in Leffinge ontmoetingscentrum) 
voor scholen en kinderen interessant (ook Vrije Basisschool) 

 
 
 

Focusgesprek Navigo Visserijmuseum - toerisme – golf (15u) 

Aanwezig: 
Directeur (waarnemend)  Ineke Steevens   ineke.steevens@koksijde.be 
Golf    Jan Deramoudt   jan.deramoudt@koksijde.be 
Toerisme   Mieke Ghesquière  mieke.ghesquiere@koksijde.be 
 
Verontschuldigd: 
Publiekswerking   Nathalie Ghyselinck  nathalie.gyselinck@koksijde.be 
 

Gesprek 

 

� Navigo visserijmuseum 

- Grootste problemen zijn vinden van museum + depotruimte 

- Belangrijk: relatie met parkeren (nu in Vrijheidsstraat) 

- Huidig adres museum: in Pastoor Schmitzstraat (terwijl beter zichtbaar en bereikbaar vanaf Vrijheidsstraat) 

bovendien geen signalisatie / benaming op het gebouw 

- Depotruimte belangrijk voor essentie van het museum: 

verzamelen, conserveren en tentoonstellen 

Geen landelijke erkenning zonder depotruimte en collectieregistratie 

- Huidig depot in voormalige oude pastorie + oud CM-gebouw: ongeschikt qua bewaring en klimatisatie, en qua 

beveiliging 

geen ruimte voor grote stukken 

geen veilige en aangepaste opslagruimte voor schilderijen en papieren documenten 

- Momenteel ook huur container Castelein voor grotere stukken en kunstwerken die geklimatiseerd bewaard 

moeten worden 

deze zit overvol (vroeger 2 containers) en bovendien verder weg gelokaliseerd – vraagt extra transport en 

bemoeilijkt werking op vlak van vragen voor uitlening 

Benodigde oppervlakte voor depot: vragen aan Kaat 

aanvulling Kaat Vandoorne: 
criteria depotruimte NAVIGO-nationaal visserijmuseum: 
- 250m² 
- dicht bij het museum 
-makkelijk bereikbaar met een vrachtwagen en transpalet 
-voldoende stevige vloer, bij voorkeur beton 
-hoogte 3m 
-voldoende geïsoleerd zodat temperatuur en relatieve vochtigheid zoveel mogelijk constant blijven, 
temperatuur 18°C met max. schommeling van 2°C, RV tussen 45-55%. 
-verwarming is mogelijk 
-brandveilig 
-beveiliging tegen diefstal (alarm,…) 



 
- Mogelijkheid toekomst: 

afbraak van gebouwen in Pastoor Schmitzstraat, bouw van depot al dan niet in combinatie met 

appartementen 

- Depot in de toekomst: ideaal een open depot: charme om te bezoeken, 90% van collectie onder de grond: 

visie museum om collectie te ontsluiten voor publiek 

belangrijk is afstand tot museum (hoe dichter hoe beter) 

en mogelijkheid tot parkeren voor kunsttransport vlakbij (hoewel kunsttransport momenteel niet vaak gebeurt 

voor Visserijmuseum) 

nood aan ruimte voor opslag 3D-objecten en archief 

- Archief van Visserijmuseum: nu deels in bibliotheek binnen het museum zelf, 

deels in het Erfgoedhuis 

- Toekomst: oprichting Centrum voor  garnaalvisserij te paard, niet de bedoeling dat dit het huidige museum 

overneemt 

sterk momentum wegens erkenning door UNESCO als immaterieel erfgoed 

dit zou op het kruispunt liggen tussen centrum voor erfgoedtoerisme en tentoonstellings-ontmoetingscentrum 

mogelijks in Pastoor Schmitzstraat, of in Oud Gemeentehuis (dat dan als stepstone zou dienen naar Navigo 

 

- Belang van synergie met binnenplein 

o museumdomein =  museum + ereplein + estaminet 

o estaminet is museumcafé, functioneert op zichzelf,  

o momenteel geen echte synergie, wel samenwerking maar niet ervaren als 1 geheel 

zou meerwaarde kunnen zijn (charme en authenticiteit), mits betere samenwerking voor 

publiciteit, logo’s en huisstijl,… 

o betekenis ereplein enkel uitgelegd op klein bordje aan Pastoor Schmitzstraat, witte contouren 

niet altijd duidelijk voor bezoekers 

o Navigo museumplein / museumsite?, gehele site als onderdeel van publiek domein met 

verschillende onderdelen 

evt. bord dat de verschillende onderdelen toont (cfr. Sportpark), museumsite vs. sportsite 

Oud Gemeentehuis als één van de onderdelen, en uithangbord naar publieke ruimte toe 

voorplein Erfgoedhuis tegelijk voorplein van het museum maken 

o Ook invulling Erfgoedhuis: zou kunnen aansluiten bij museum: voor lezingen, museumcafé (vs. 

estaminet: restaurant), info tentoonstellingen,… 

- Visserijmuseum ondervindt momenteel geen invloed van de markt (geen extra bezoekers op marktmoment) 

- Ruimte van de parking achter gemeentehuis integreren in museumsite (en dus parking verplaatsen), zodat 

het bij elkaar hoort…. Ook garageboxen die hiernaast liggen: belangrijk voor ruimtelijke perceptie (nu weinig 

esthetisch, achterkant karakter) 

- Garnalenvisserij te paard: arrangementen aanbieden vergt noodzaak aan hotel in de buurt (vb. Weinebrugge) 

 

� To do 
- Benodigde oppervlakte voor depot: vragen aan Kaat 

 

 

� Toerisme 



 

- Bezoekerscentrum Navigo momenteel ook bedoeld als infopunt toerisme, misschien meer kenbaar maken 

(vb. naar handelaars) 

- Ook Clubhuis Golf verspreidt toeristische info om golfpubliek warm te maken voor andere plekken in de 

gemeente 

- Wandelroute door of langs museum (in opmaak) 

mogelijks ook wandel- en fietsroutes doorheen projectgebied 

op inspelen door rustplek in te richten (vb. picnictafels) 

- “Flor Kos” belangrijke cultuurwaarde en trekpleister (zeer veel toeristen om foto’s te nemen) 

- Geen kant en klaar MICE-aanbod momenteel: geen contactpersoon of centraal beheer 

daarom moeilijk te organiseren 

 

� Golf 
 

- Clubhuis ‘ver’ van site, wel ontsloten voor fietsers, voetgangers, golfkarretjes: 

verbinding mogelijk naar clubhuis langsheen golfterrein, maar niet er doorheen 

- Ook voor golf: stages,  grote tornooien, … 

 

� Sporthotel 
- sporthotel zeker positief onthaald vanuit wielersport; vb. keizer der juniores, cyclocross, 3daagse…. 

- Ook andere sporten: stages, jeugdclubs, … 

- Ook bij golf veel evenementen waar logement nodig is 

overnachtingen golfers: typisch 1 à 2 overnachtingen midweek, 

competitie in het weekend (do, vrij, za) 

- Ook voor visserijmuseum: in het kader van Internationale colloquia: geen hotel in de buurt 

aanbieden van arrangementen met 1 overnachting,… 

ook seminarieruimtes enz. zouden hierbij passen 

- MICE (seminarietoerisme) zeker mogelijkheden 

maar hoe deze verschillende invullingen van het hotel verzoeken: 

sporthotel vs. seminarietoerisme en golfpubliek 

- Capaciteit hotel? 

150 kamers 

ook IBIS Plopsaland (bij evenementen) volstaat niet 

- Zeer goed middenklassehotel moet de maatstaf zijn (Best Western concept), vergaderruimte, wellness 

inclusief seminarieruimte 500 plaatsen 

 

Brainstorm stuurgroep 

� Invulling Oud Gemeentehuis 

 

o Gezondheidscentrum, cluster van dokters, tandartsen, ontmoetingsruimte, apotheek,… 

o Kantoorruimte (advocaten), bankkantoor, bankcontact 

o ontmoetingscentrum 



o Huis van het kind (ODK niet haalbaar) 

o cultuurcafé/museumcafé 

o koffiebar/leescafé / breicafé / bookshop 

o evt. in combinatie met satelliet van bib, e-reader oplaadpunt, cultuurinfo 

o evt. in combinatie met ‘open erfgoedhuis’: toegang tot archief / UNESCO /  

en/of in combinatie met centrum voor Garnalenvisserij te paard 

o horeca 

o B&B 

 

- Overleg met OTO / Het bedrijf – nog in te plannen? 

betrekken binnengebied OTO? 

- Overleg met Monumenten en Landschappen – ook nog in te plannen? 

agendapunt voor plangroep 22 mei 

 

 

Aanwezigen stuurgroep 18/04/2015 

Ontwerpteam 
Philip Moyersoen  philip@mopurbandesign.be 
Griet Juwet   info@mopurbandesign.be 

 

Focusgesprek hotel 

Directeur hotelschool  Raf Sonneville   raf.sonneville@hotelschoolkoksijde.be 
 

Gesprek 

� Markt voor hotel 
- Zeker markt in relatie met golf, jachthaven: zeker nog plaats in Oostduinkerke voor een mooi hotel! 

En voor sportploegen (voetbalclubs) (ook aanvragen voor hotelschool) 
ook voor jeugdploegen, zeeklassen, scholen, sportkampen 

 
- Interesse voor seminarie: open vraag: 

Wegens locatie (vrij ver weg) van Koksijde – Oostduinkerke minder aangewezen als congreslocatie 
Mogelijks wel voor kleinere seminaries, of in relatie met Visserijmuseum (ervaring Hotelschool met vrij vast 
publiek voor seminaries: vaak commentaar over ligging) 
Verder vrij klein aanbod op dat vlak, ook weinig bedrijven in de regio die ervan gebruik zouden maken 

 
- Aanbod seminarie: aangeboden door Casino Hotel, Apostroff, Donny (De Panne) 
 
- Aanbod voor groepen: jeugdherberg Oostduinkerke, Midwester (centrum voor jeugdtoerisme CM, TOP 

vakanties, hotelschool): niet erg uitgebreid, zeker niet specifiek gericht op sport 
 
- Aanbod voor golfers: mogelijks Apostroff, ook Casino Hotel, Soll Cress, sporthotel De Panne: Donny 
 
 

� Doelpubliek – belangrijk dilemma 
- Duidelijk verschillende verwachtingen op vlak van restaurant, kamers, service 

Moeilijk te verzoenen tussen groepen (jongeren, scholen) en golfers (en profvoetbalploegen) 



 
- Golfers: verwachten vrij hoog niveau (kamers en restaurant), restaurants op golfterrein zelf draaien vaak 

minder goed (wel snacks, brasserie), terwijl gastronomisch restaurant in hotel zelf wel goed zou kunnen 
draaien (verplaatsing niet meer nodig, na het ontspannen uitgebreid dineren is meer evident dan vlak na het 
sporten) 
 

- Voetbalploegen: specifieke verwachtingen (dieet – restaurant, wifi, aantal kamers (max. rond 30-40 
mensen), soms overlast), voordeel van natuurlijk gras op sportveld 
 

- Jeugdploegen/klassen/groepen: lager budget, verwachten gewoon basic aanbod (kamers met 
stapelbedden, eten), wel belang van aanwezigheid sportvoorzieningen, voordeel kunstgras op sportveld 
voor intensieve bezetting 
 

- Geen voorbeeld bekend van een hotel dat de beide verzorgt: 
wie iedereen wil aantrekken, heeft uiteindelijk niemand 

- Mogelijks wel ontwerp van een hotel met dubbele structuur (vb. twee vleugels), 
of twee hotels die zaken delen 

- Hotelschool verzorgt wel groepen (gebruikt ook internaat voor overnachting met lager budget) 
en vb. golfers/seminarie (20 hotelkamers) 

 
� Type hotel 

- SPORTKARAKTER zeker interessant in relatie met golf en sportpark 
Ook combinatie met wellness zeker aan te raden in dat geval (ook aangeboden in Donny, Apostroff, Casino 
hotel) 

- Aanbieden van Aparthotel – moeilijk te beantwoorden: mogelijks interessant 
maar niet direct duidelijke mogelijkheden 

- DILEMMA: welke standaard? 
 

 
� Capaciteit hotel 

- Ongeveer 60 kamers: is toch een minimum om rendabel te zijn, 
- 100 kamers is wel erg veel, lijkt niet zo realistisch 
- Om rendabel te zijn is een bezettingsgraad van 60-70% nodig, wat met zo’n groot hotel moeilijk te bereiken 

is 
- Ook met 60 kamers: in de winter of op slechtere zomerdagen nooit een hoge bezettingsgraad, 

enkel in de zomer of met bepaalde lange weekends gaat de bezetting omhoog 
  

� Mogelijke synergie met Hotelschool Ter Duinen 
- Aanbieden van know-how: samenstellen studiegroep rond specifiek project zoals dit, studenten en 

docenten, kan tot traject van 1 jaar leiden met gespecialiseerde inbreng vanuit expertise Hotelschool 
- Assistentie bij recrutering en selectie (uitbater, personeel, management) 
- Stages van studenten 
- Belangrijk: balans bewaren: gentleman’s agreement met horeca-sector: geen oneerlijke concurrentie 

aangaan 



 

 

“Trajectbegeleiding ontwikkeling Oostduinkerke Dorp te Koksijde” 

 

Verslag 3partijenoverleg 9 november 2015 

 

Aanwezigen 

Stephaan Barbery  stephaan.barbery@west-vlaanderen.be 

Matthias Dobbels  matthias.dobbels@west-vlaanderen.be  

Julie Dalle   julie.dalle@rwo.vlaanderen.be  

Jan Vanderstraeten  jan.vanderstraeten@rwo.vlaanderen.be  

Siska Stockelynck  Siska.Stockelynck@koksijde.be  

Leen Declerck   leen.declerck@koksijde.be 

Philip Moyersoen  philip@mopurbandesign.be  

Bart Willaert   bart.willaert@adoplan.be 

Griet Juwet   info@mopurbandesign.be  

 

 

Publieke ruimte 

- Oppervlakte van 9000 m² ‘extra publieke ruimte’- waarover gaat het precies? Echte bruikbare en 

kwalitatieve publieke ruimte of ook wegenis of dergelijke? 

Betreft kwalitatieve publieke ruimte van het park zelf: met deels parkeren (geïntegreerd in groen 

park), wegenis is hierbij dus niet meegerekend. 

 

Parkeren 

- Druk van het parkeren op de publieke ruimte zoveel mogelijk beperken (verhouding parkeren vs. 

parkruimte moet kwalitatief blijven) 

- Belangrijk aspect is de manier waarop het parkeren wordt geïntegreerd (op een groene en flexibele 

manier – bij lage parkeerbehoefte kan het terrein ook op andere manier worden gebruikt) 

- Belangrijk aspect voor Gewest en Provincie is de parkeerdruk goed te bewaken: parkeren voor de 

woonfuncties en niet-woonfuncties zoveel mogelijk op het eigen terrein oplossen (ondergrondse 

parking). Dit is in het project ook zo voorzien: het parkeren voor de nieuwe functies wordt 

grotendeels voorzien in ondergrondse parkings. Dat geldt voor het wonen en zorgwonen, maar ook 

voor functies zoals hotel of archief, personeel van BKO, … 

Toch moeten we met het parkeren ook flexibel omspringen: voor sommige functies (restaurant van 

het hotel, afzetten van kinderen aan de school, BKO) is puur ondergronds parkeren niet haalbaar. 
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- Eventueel kan zelfs voor het park ondergronds parkeren worden overwogen? 

Dit zou een dure oplossing worden. Bovendien gaat het over een project in een landelijke omgeving, 

waar parkeren op zich ook een deel van de ruimte kan en mag innemen. 

 

Hoogte-accent en volumes 

- Belang van proportie van de volumes in relatie tot hun functie – vandaar nog niet vandaag één 

oplossing vastleggen. Zie presentatie (slide 8): volume van 8 bouwlagen of 12 bouwlagen met 

slanke verhouding – heeft een verschillende bruikbare oppervlakte. In functie van het programma 

voor het project moet nog worden onderzocht in welke mate specifieke footprint geschikt is voor de 

benodigde functies. 

- Oppassen om geen precedent te creëren (naar bouwhoogte toe) – argumenten in de presentatie 

nog niet helemaal overtuigend (juridisch, praktijkervaring). (publiek project, beslaat een volledig 

bouwblok, onteigenen van private percelen, rooilijn met 25 m achteruit getrokken, opmaak van een 

RUP, aanleg van structurerende publieke ruimte). 

Misschien moet als extra garantie het RUP dat zal worden opgemaakt ook worden uitgebreid naar 

de bebouwing aan de overkant van de Dorpsstraat toe, om daar de bouwhoogte te beperken. Op 

die manier kan het precedent van het project (bijvoorbeeld 8 bouwlagen) – niet worden nagevolgd 

door eventuele andere ontwikkelingsprojecten aan de overzijde van de straat. 

- In kaart brengen van de bestaande hoogte-accenten in de gemeente en de verhouding tot hun 

omgeving geeft goed beeld om ook voor de nieuwe ontwikkeling een juiste inschatting te kunnen 

maken. Voor het projectteam kan hierop verder worden gewerkt gedurende een wedstrijd of 

aanbestedingsprocedure (wegens samenhang proportie en functie), maar aandachtspunt voor het 

Gewest is om de maximale bouwhoogte ook vast te leggen alvorens het project aan te besteden of 

een wedstrijd te organiseren. 

 

Private buitenruimte 

- Vraag over de grootte en kwaliteit (inkijk?) van de private buitenruimte in het voorstel (specifiek 

bij de grondgebonden woningen). 

Anderzijds: belangrijk te denken aan nieuwe, compacte vormen van wonen, meer kwaliteit te halen 

uit publieke buitenruimte (sportpark, lineair park), collectieve tuinen, ipv. enkel private tuinen. Dit 

beantwoordt aan een evolutie van de vraag op de markt en ook aan de verwachtingen naar 

duurzaam ruimtegebruik, collectiviteit, compacter wonen. 

- Bij de verdere uitwerking van het project zal de kwaliteit van de buitenruimte voor de Provincie en 

het Gewest een belangrijk beoordelingscriterium zijn. Bovendien zou deze ook in het RUP moeten 

worden meegenomen om zekerheden te creëren over de inrichting en voldoende aanknopingspunten 

te geven voor kwaliteit. 

- Belangrijk een balans te vinden: wat in het RUP vastleggen en welke vrijheidsgraden houden? 

Provincie en Gewest zijn voorstander van toch duidelijke krijtlijnen vast te leggen (vb. verhouding 

tussen 2 bouwlagen, 4 bouwlagen, 8 bouwlagen uitgedrukt in percentages, aantal en breedte van 

doorsteken, minimale private buitenruimte, minimale oppervlakte groen, parkeren op eigen terrein, 

maximale bouwhoogte,…) 

Uit ervaring blijkt dat een inrichtingsplan weinig juridische zekerheden biedt. Kan wel worden 

gebruikt om tot extra kwaliteit te komen, maar kan ook worden aangevochten. 

 



Procedure 

- Volgende stap is het nadenken over de geschikte procedure om het project in de markt te zetten. 

Wordt eerst het RUP opgemaakt om het dan aan te besteden, of worden eerst mogelijke 

ontwikkelaars gezocht waarna een passend RUP wordt opgemaakt? 

Projectteam had vroeger al procedure van concurrentiële dialoog voorgesteld, waarbij parallel naar 

een aantal mogelijke private partners wordt gezocht die elk een voorstel opmaken, en de krijtlijnen 

van het RUP worden uitgetekend op basis van die voorstellen. Zo wordt het plan direct getoetst aan 

de markt en financiële haalbaarheid, en kan het RUP breed genoeg worden opgevat om meerdere 

invullingen mogelijk te houden. 

- Suggestie van Gewest en Provincie is om niet te snel het RUP vast te leggen en eventueel parallel 

te zoeken naar private partners om op die manier voldoende flexibiliteit te bewaren en geen 

interessante opties op voorhand uit te sluiten. 

- Ook de manier van aanbesteden (in één groot geheel of in kleinere onderdelen) moet worden 

overwogen. Enerzijds lijkt het eenvoudiger om met één ontwikkelaar een coherent geheel en 

evenwichtige opbrengst te bekomen, anderzijds kan ook met meerdere partners tegelijk worden 

gewerkt om voldoende diversiteit te bekomen. In dat geval is het extra belangrijk duidelijke krijtlijnen 

vast te leggen. 

- Volgende stappen zijn: 

- financiële doorrekening 

- opmaak projectdefinitie voor aanbesteding/wedstrijd in dialoog met gemeente Koksijde, Provincie 

en Gewest. 
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