
 

PARTICIPATIEMOMENT 

 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
OOSTDUINKERKE-DORP 

 

 

 

 

 

Datum Deel 1: 8 februari 2018 (19 uur – 21.30 uur) 
Deel 2: 7 maart 2018 (14 uur – 18 uur) 

 

Deel 1: 8 februari 2018 

Methodiek: publieke toelichting zonder vraagstelling 
 
Locatie: Koksijde – Oostduinkerke, Clubhuis Golf ter Hille, Hof ter Hillestraat 2 
 
Aanwezig planteam: 

- Gemeente Koksijde: 
o Marc Vandenbussche – burgemeester, schepen voor openbare werken 
o Dirk Dawyndt – schepen ruimtelijke ordening en stedenbouw 
o Siska Stockelynck – afdelingshoofd technische diensten 
o Leen Declerck – hoofd stedenbouw 

- Adoplan: 
o Bart Willaert – geograaf / ruimtelijk planner / zaakvoerder 
o Sofie Van Steenbrugge – geograaf / ruimtelijk planner 

- MOP Urban Design: 
o Philip Moyersoen – ir. architect / urban designer / zaakvoerder 

 
Aanwezigen publiek: 110 personen 
 
Inhoud:  

- Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? 
- Waarom het RUP Oostduinkerke-Dorp? 
- Procedure van een RUP 
- Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp 
- Milieueffecten 
- 1e participatiemoment 

 

Deel 2: 7 maart 2018 

Methodiek: individuele vraagstelling met herhaling publieke toelichting om 16.30 uur 
 
Locatie: Koksijde, gemeentehuis Atrium, Zeelaan 303 
 
Aanwezig planteam: 

- Gemeente Koksijde: Siska Stockelynck – afdelingshoofd technische diensten 
- Adoplan: Sofie Van Steenbrugge – geograaf / ruimtelijk planner 

 
Individuele vraagstelling:  

- Bezoeker 1: 14.05 uur 
o Vraag: Zit het Kakkersnestje (crèche) in het plangebied? Indien zo, wat gebeurt met de crèche? 
o Antwoord: Het Kakkersnestje zit in het plangebied. De crèche wordt samen met de BKO verhuisd naar de 

oostelijke zijde van het plangebied. De nieuwe locatie, op de plaats van de huidige parking, is meer geschikt: 



 De locatie laat toe dat dat de BKO en crèche gebundeld wordt met de school en vermindert het heen-en-
weer rijden door ouders. 

 De locatie laat een veilige en zongerichte buitenruimte toe. De buitenruimte nu bevindt zich op een druk 
kruispunt. 

 
- Bezoeker 2: 15.15 uur 

o Vraag: Wijzigt de verkeerssituatie op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Toekomstlaan? De vraag wordt 
voornamelijk gesteld in functie van het hinderlijk doorgaand verkeer dat sterk afremt voor het kruispunt. 

o Antwoord: De verkeerssituatie wijzigt niet. Het kruispunt zal blijvend geregeld worden met verkeerslichten. Eerder 
onderzoek toonde aan dat de realisatie van een rond punt ruimtelijk niet haalbaar is: 

 Het kruispunt kent een verschoven/versprongen structuur: de Leopold II-laan sluit niet direct aan op de 
Toekomstlaan. 

 De Caricole (Dorpsstraat 23) staat in de weg.  
Bijkomend wordt opgemerkt dat de aanleg van een rotonde eveneens niet overal de meest gewenste inrichting 
betreft en niet noodzakelijk voordelen oplevert.  

 
- Bezoeker 3: 15.15 uur 

o Bezoeker woont in de Nieuwpoortsteenweg (net ten oosten van de Hazebeekstraat) en kon niet aanwezig zijn op 
8 februari.  

o Bezoeker heeft geen vraag, wenst louter toelichting. 
 

- Bezoeker 4: 15.30 uur 
o Vraag 1: De bezoeker wenst het drukke vrachtverkeer in de Dorpsstraat onder de aandacht te brengen. De 

bezoeker is bang dat bij werken in het plangebied de drukte zal verhogen. 
o Antwoord 1: Het bijkomend vrachtverkeer de voorbije maanden heeft te maken met omleidingen ten gevolge van 

werken in de omgeving, dit verkeer moet na de werken terug verminderen. Er wordt erkend dat het vrachtverkeer 
tijdens de werken in het plangebied eveneens tijdelijk zal verhogen wat mogelijks een hinderlijk effect zal hebben 
op de directe omgeving. De werken zijn echter tijdelijk, dit effect kan niet meegenomen worden in de ruimtelijke 
afweging.  

o Vraag 2: De bezoeker geeft aan dat actueel reeds te weinig parking is ter hoogte van de bakkerij Vandamme 
(Dorpsstraat 26). 

o Antwoord 2: De exacte inrichting en locatie van de parkeerplaatsen in het project dient nog verder bekeken te 
worden. De casus met betrekking tot bakkerij Vandamme wordt in dit proces meegenomen.  

 
- Bezoeker 5: 16.15 uur 

o Bezoeker woont in de Nieuwpoortsteenweg (net ten oosten van de Hazebeekstraat) en kon niet aanwezig zijn op 
8 februari.  

o Bezoeker heeft geen vraag, wenst louter toelichting. 
o Bezoeker heeft wel een vraag met betrekking tot de heraanleg van de Nieuwpoortsteenweg. De vraag werd 

beantwoord door de gemeente Koksijde maar valt buiten het plangebied en is niet relevant in kader van het RUP. 
 

Aanwezigen publiek herhaling publieke toelichting: 5 personen 

Volgende vragen/opmerkingen werden na de toelichting gesteld: 
 

- Opmerking: De in- en uitrit ter hoogte van de parking Toekomstlaan zal in de zomer gevaarlijk zijn door het drukke verkeer 
van (dag)toeristen.  
Antwoord: De exacte inrichting en locatie van de parkeerplaatsen in het project dient nog verder bekeken te worden en 
doorgesproken te worden met AWV. 

- Vraag: Zijn de doorsteken in het project toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer?  
Antwoord: Nee, de doorsteken zijn er louter voor traag verkeer. De doorsteken takken eveneens aan op het fiets- en 
voetpad dat loopt tussen het projectgebied van het masterplan en het voetbalterrein met atletiekpiste. 

 
1 bijlage 

Presentatie 8 februari 2018 
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Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?

krijtlijnen ruimtelijk beleid van de gemeente
visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan



Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
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bepaalt wat kan en wat niet kan
vervangt het gewestplan, een BPA of ouder RUP
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bepaalt wat kan en wat niet kan
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wordt getoetst aan het plan en de voorschriften van een RUP
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Waarom het RUP Oostduinkerke-Dorp?

Aanleiding

Oostduinkerke-Dorp heeft nood aan een
kernversterkend project:

 Functioneel
dynamiek in relatie met en als koppeling tussen
dorp, gemeentelijke sportterreinen en Golf ter
Hille

 Ruimtelijk
een nieuw gezicht, een randafwerking



Waarom het RUP Oostduinkerke-Dorp?

Aanleiding

Oostduinkerke-Dorp heeft nood aan een
kernversterkend project:

 Functioneel
 Ruimtelijk

Uitwerking via PPS-structuur, het project eist
hierdoor een voldoende maatschappelijke return.



Aanleiding

Oostduinkerke-Dorp heeft nood aan een
kernversterkend project:

 Functioneel
 Ruimtelijk

Uitwerking via PPS-structuur, het project eist
hierdoor een voldoende maatschappelijke return.

Opmerking: opname atletiekpiste en meest
noordelijk voetbalterrein om:

 WEL de nodige manoeuvreerruimte in te bouwen
 NIET het sportterrein te verwijderen

Waarom het RUP Oostduinkerke-Dorp?



Waarom het RUP Oostduinkerke-Dorp?

Functionele uitwerking

Eerste denkpiste:

 Publieke kernversterkende functies:
• Buitenschoolse kinderopvang (BKO) en

crèche
• Gemeentediensten
• Bergruimtes sportmateriaal
• Assistentiewoningen

 Aanvulling:
• Handel en kantoren
• Hotel en horeca
• Woningen



Gesprek met stakeholders:
 Sport sportdienst
 Onderwijs directeur gemeentelijke 

basisschool
 BKO afdelingshoofd IBZ

verantwoordelijke BKO
 Erfgoedhuis  gemeentesecretaris

verantwoordelijke archief
 Toerisme directeur visserijmuseum

verantwoordelijke golf & 
toerisme
directeur hotelschool Koksijde

 Handel handelaarsbond
de cel lokale economie

 Groen, AWV
publieke ruimte  technische dienst
& wegenis groendienst

Haalbaarheidsstudie: financiële doorrekening en 
benchmarking door PURE Experts
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Waarom het RUP Oostduinkerke-Dorp?

Functionele uitwerking

Eerste denkpiste:

Maatschappelijk en marktconform programma:

 Behoud bestaande sportinfrastructuur

 Minimaal behoud bestaande parkeerplaatsen

 Groene en publieke ruimte

 Buitenschoolse kinderopvang

 Hotel, optie tot sporthotel

 Diensten, horeca, kantoren, socio-culturele en
recreatieve voorzieningen met een beperkt
verkeersgenererend karakter

 Wonen, inclusief zorgwonen en sociaal wonen

Gesprek met stakeholders:
 Sport sportdienst
 Onderwijs directeur gemeentelijke 

basisschool
 BKO afdelingshoofd IBZ

verantwoordelijke BKO
 Erfgoedhuis  gemeentesecretaris

verantwoordelijke archief
 Toerisme directeur visserijmuseum

verantwoordelijke golf & 
toerisme
directeur hotelschool Koksijde

 Handel handelaarsbond
de cel lokale economie

 Groen, AWV
publieke ruimte  technische dienst
& wegenis groendienst

Haalbaarheidsstudie: financiële doorrekening en 
benchmarking door PURE Experts



Waarom het RUP Oostduinkerke-Dorp?

Ruimtelijke uitwerking

Masterplan: volwaardige toegangspoort met lineair
park
> zie verder

Functionele uitwerking
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 Minimaal behoud bestaande parkeerplaatsen

 Groene en publieke ruimte

 Buitenschoolse kinderopvang

 Hotel, optie tot sporthotel

 Diensten, horeca, kantoren, socio-culturele en
recreatieve voorzieningen met een beperkt
verkeersgenererend karakter

 Wonen, inclusief zorgwonen en sociaal wonen



Waarom het RUP Oostduinkerke-Dorp?

Ruimtelijke uitwerking

Masterplan: volwaardige toegangspoort met lineair
park
> zie verder

Functionele uitwerking

Eerste denkpiste:

Maatschappelijk en marktconform programma:

 Behoud bestaande sportinfrastructuur

 Minimaal behoud bestaande parkeerplaatsen

 Groene en publieke ruimte

 Buitenschoolse kinderopvang

 Hotel, optie tot sporthotel

 Diensten, horeca, kantoren, socio-culturele en
recreatieve voorzieningen met een beperkt
verkeersgenererend karakter

 Wonen, inclusief zorgwonen en sociaal wonen

Eis RUP
Huidig BPA niet geschikt



Inhoud
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Waarom het RUP Oostduinkerke-Dorp?

Procedure van een RUP

Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp

Milieueffecten

1e participatiemoment



Procedure van een RUP

STAP 2
start- en 

procesnota

STAP 3
1ste

participatie-
moment

STAP 4
scopingsnota

STAP 5
voorontwerp-

RUP

STAP 6
ontwerp-RUP

STAP 7
2de

participatie-
moment

STAP 8
ontwerp-RUP

Publieke 
raadpleging

Voorlopige 
vaststelling GR

Openbaar 
onderzoek 

beslissing 
dienst mer
en nadien
definitieve 

vaststelling GR

Plenaire 
vergadering of

schriftelijk advies

Adviesvraag

STAP 1
voorbereiding

Adviesvraag

Beslissing 
dienst mer

en VR

Stakeholders

RUP is definitief indien er geen schorsing optreedt door deputatie of Vlaamse Regering
RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie Belgisch Staatsblad



Procedure van een RUP

Startnota

 GEEN plan
 Document met doel:

 Bevolking te informeren en laten
participeren

 Adviesinstanties te informeren en laten
adviseren

 Inhoud:
• Doelstellingen van het RUP
• Beknopte beschrijving alternatieven
• Beknopte beschrijving milieueffecten

Procesnota: toelichting bij procedure RUP

STAP 2
start- en 

procesnota

STAP 1
voorbereiding

Stakeholders



Procedure van een RUP

Publieke raadpleging

 Bevolking in kennis brengen van het
planinitiatief

 Input bevolking vragen met betrekking tot:
• De opzet van het plan
• De verwachte milieueffecten

 Mogelijke input:
• Opmerkingen
• Suggesties en ideeën
• GEEN BEZWAREN (2e participatiemoment)

STAP 2
start- en 

procesnota

STAP 1
voorbereiding

Stakeholders

STAP 3
1ste

participatie-
moment

Publieke 
raadpleging

Adviesvraag
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Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp

Afbakening projectgebied: 
Toekomstlaan - Dorpsstraat - Hazebeekstraat - Sportpark

Afmetingen projectgebied = 17.277 m²



Omgeving projectgebied Oud Gemeentehuis – Steegjes naar

binnengebied Visserijmuseum – Sporthal – Golf Ter Hille –

Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke

Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp



Foto’s huidige situatie

Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp

Oud 
Gemeentehuis



- Breedte groene Dorpsstraat 38m
- Openen naar Oud Gemeentehuis toe

- Optimaliseren bestaande perceelstructuur
- Openen naar sportpark

- Toekomstlaan: openen perspectief naar 

Oud Gemeentehuis en naar Sportpark vanuit het centrum

Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp



Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp

Grondgebruik

BALANS PRIVATE vs. PUBLIEKE RUIMTE

Bestaande toestand

0 m² 

PUBLIEKE RUIMTE

17.289 m2

PRIVATIEF

Ontwerpvoorstel

9.093!!!! m² 
PUBLIEKE RUIMTE



Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp

Functies: HOTEL, BKO + residentiële ontwikkeling
Sterke façade naar Dorpsstraat toe

Tuinen maximaal naar het zuiden gericht
Gelijkvloerse verdieping extra hoog:

- invulling met niet-residentiële functies

- ofwel: wonen optillen boven niveau park



Steenweg profiel:
Smal wegprofiel, weinig kwalitatieve publieke 
ruimte

PARKSTRAAT

Sportpark

School

Oud 
Gemeentehuis

Binnengebied
Visserijmuseum

Golf Ter Hille

STEENWEG

Dorpsstraat polderlandschap voelbaar maken 

tot in centrum Oostduinkerke
Karakteristieke landschapskenmerken 
meenemen:

- polderlandschap en boomtypes
- omwalde hoeves met vegetatiebuffer als 

landschapskamers

Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp



Publieke functies als losse objecten met weinig 

ruimtelijke samenhang (Visserijmuseum, 

sportpark, Oud Gemeentehuis ... )

LOSSTAANDE OBJECTEN

Sportpark

Golf Ter Hille

Oud 
Gemeentehuis

Binnengebied
Visserijmuseum

School

SAMENHANG

Sportpark

Golf Ter Hille

Oud 
Gemeentehuis

Binnengebied
Visserijmuseum

School

Projectsite als verbindende schakel aansluiting 
en samenhang met omringende publieke 

functies en met achterliggende
sportlandschap en Golf ter Hille

Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp



VERBORGEN

Sportpark

Golf Ter Hille

Oud 
Gemeentehuis

Binnengebied
Visserijmuseum

School

ROYALE POORT

Sportpark

Golf Ter Hille

Oud 
Gemeentehuis

Binnengebied
Visserijmuseum School

Verbergen landschap en verbergen 
dorpsfuncties

Poortfunctie van de projectsite:
landschap en publieke functies royaal 
voelbaar maken en open
trekken

Ruimtelijke uitwerking: masterplan Oostduinkerke-Dorp
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Milieueffecten – mens: ruimtelijk-functioneel

Referentiesituatie

Geen doorwaadbaarheid

Geen beleving, geen kwalitatieve publieke ruimte

Geen ‘dorpsstraat’, louter versmalde steenweg



Milieueffecten – mens: ruimtelijk-functioneel

Nul-alternatief

// referentie-situatie

PLUS: optie tot uitbouw ambachtelijke activiteiten, geen meerwaarde voor leefkwaliteit in dorp



Milieueffecten – mens: ruimtelijk-functioneel

Planinitiatief

Wel doorwaadbaarheid
Wel beleving en kwalitatieve publieke ruimte: groen, fietspaden, ruime voetpaden, sterke façade …
Wel ‘dorpsstraat’ met ontmoetende functies: BKO, hotel, kantoor, dokterspraktijk, behoud sportterreinen

 GEEN negatief WEL positief effect

Sportpark

School

Oud 
Gemeentehuis

Hotel

BKO



Milieueffecten – mens: mobiliteit

Referentiesituatie + nul-alternatief

Onveilig door te smal straatprofiel

? Secundaire weg categorie 2
? Onderdeel functioneel fietsroutenetwerk



Milieueffecten – mens: mobiliteit

Alternatief 1 (normtoestand) + alternatief 2 (teruggetrokken bebouwing)

Basic veiligheid door verbreding straatprofiel

Geen geclusterd parkeren mogelijk



Milieueffecten – mens: mobiliteit

Planinitiatief

Zeer veilig: ruime afgescheiden fiets- en voetpaden in parkstructuur

 GEEN negatief WEL positief effect



Milieueffecten – mens: mobiliteit

Planinitiatief

50

25+/- 25

ondergronds
43
(behoud)

Geclusterd parkeren mogelijk: bijkomend onderzoek vereist + advies AWV
 Bovengronds (+/- behoud bestaand aantal)
 Ondergronds (parkeernormen)
 Bundeling in- en uitritten
 GEEN negatief effect



Milieueffecten – mens: hinder en risico’s

01.01.2000

Referentiesituatie + nul-alternatief

30.12.2008

Langste schaduw: winter + vroege ochtend en late avond (echter ook donker dan)

01.01.2000 + 30.12.2008 (overdag): schaduw tot overzijde van de straat



Milieueffecten – mens: hinder en risico’s

Planinitiatief

// referentiesituatie + nul-alternatief – reden: verhoging gabariet maar sterk teruggetrokken
EXTRA: behoud lichtinval

 GEEN negatief effect



Milieueffecten – fauna & flora

K21: BWK K7: speciale beschermingszones K8: VEN-gebieden en reservaten

 GEEN negatief effect



Milieueffecten – landschap, cultureel erfgoed en archeologie

K13: landschappelijk erfgoed K14: cultureel erfgoed K15: archeologisch erfgoed



Milieueffecten – landschap, cultureel erfgoed en archeologie

K13: landschappelijk erfgoed



Milieueffecten – landschap, cultureel erfgoed en archeologie

K14: cultureel erfgoed

 GEEN negatief effect



Milieueffecten – water

K14: cultureel erfgoedK11: overstromingsgevoelige gebieden K12: Vlaamse Hydrografische atlasK10: signaalgebieden

 GEEN negatief effect



Milieueffecten – geluid en trillingen

Aanlegfase: negatief effect maar tijdelijk

Exploitatiefase: geluid eigen aan dorpskern // referentiesituatie en nul-alternatief

 GEEN permanent negatief effect
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1e participatiemoment

Waar vind ik de documenten?

 Balie van de dienst stedenbouw in het
gemeentehuis van Koksijde

 www.koksijde.be/grupoostduinkerkedorp

Hoe kan ik reactie geven?

 Op welke wijze:

• Gemeente Koksijde, college van
burgemeester en schepenen, Zeelaan 303,
8670 KOKSIJDE

• stedenbouw@koksijde.be

• Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de
balie van de dienst stedenbouw op het
gemeentehuis van Koksijde

 Wanneer:

vanaf 8 februari 2018 tot en met 8 april 2018



1e participatiemoment

Mogelijkheid tot individuele vraagstelling

Woensdag 7 maart van 14u tot 18u (doorlopend)

16.30u herhaling presentatie

Gemeentehuis Koksijde, Atrium



Sportpark

Oud 
Gemeentehuis

School

Visuele en fysieke verbinding tussen Dorpsstraat en Polderlandschap



BKO

Hotel

38 m

Oud Gemeentehuis

Perspectief vanuit Dorpsstraat richting Oud Gemeentehuis

42 m
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