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1e rij: Stéphanie Anseeuw, Marc Vanden Bussche - 2e rij vlnr.: Charlotte Castelein,
Guido Decorte, Inge Vandekeere, Kara Supeley, Ine Deburchgraeve, Luc Deltombe

Koksijde, gemeente met ambitie
Economische groei

De economische welvaart van een gemeente is de basis voor de verdere ontwikkeling. Daarom wordt de
nodige aandacht besteed aan verdere economische
groei, maar vooral aan gediversifieerde economische
groei op maat van Koksijde. Dit uit zich in elementen
zoals de verruiming van de shoppingmogelijkheden
in de handelscentra, het opzetten van grote projecten
met een toeristische meerwaarde (bijvoorbeeld Golf
ter Hille), het creëren van een economisch aantrekkelijke omgeving om investeerders aan te trekken, het
onderhouden van reeds bestaande goede contacten
met middenstanders en horeca. Het gemeentebestuur
vervult verder een belangrijke rol in de lokale economie en vooral in het tewerkstellingsbeleid. Dit als één
van de grootste werkgevers in de regio. Het feit dat
het gemeentebestuur geen aanvullende personenbelasting heft, biedt daarenboven voor elke Koksijdenaar de mogelijkheid om het bestedingspatroon aan
te passen.

Een net en proper Koksijde

Als het van ons afhangt, gaan we de komende zes jaar
verder op de reeds ingeslagen weg. Elke burger moet
zoveel mogelijk afval gratis kunnen aanbieden bij het
containerpark. Om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen, moet het aantal ondergrondse glascontainers
uitgebreid worden. Ook sluikstorten en wildplassen
willen we verder krachtdadig aanpakken. Daarnaast
blijft er toezicht op hondenpoepovertreders en moet
de beschikbaarheid van hondenpoepzakjes verbeterd
worden.
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interview met marc vanden bussche + voorzit ter gemeentera ad

Voorzitter
gemeenteraad, nieuwe
functie sinds 2007
Sinds de laatste verkiezingen in 2006 is er een nieuwe functie
in het gemeentebestuur: voorzitter van de gemeenteraad.

veiligheid - meer efficiënt blauw op straat
Blijft veiligheid een speerpunt van uw beleid?
Uiteraard, ik ben nu reeds sinds meer dan 10 jaar voorzitter van
de politiezone Westkust en heb aldus gezorgd voor meer blauw
op straat. Ik hoop met steun van de kiezer nog 6 jaar voorzitter
te blijven.
Hoe belangrijk is uw goede verstandhouding
met de korpschef?
Onze goede samenwerking dateert reeds van in het begin van
mijn burgemeesterschap, toen korpschef Nico Paelinck nog commissaris was van Koksijde. De overstap naar een meergemeentezone met De Panne en Nieuwpoort na de politiehervorming heeft
onze gemeente geen windeieren gelegd. We zijn de eerste zone
geweest met camerabewaking met nummerplaat herkenning.
Hoe zit het met de bouw van een nieuw politiehuis?
Ik hoop dat het nieuwe poltiehuis de volgende legislatuur zal
gerealiseerd worden aan de markt van Koksijde. De plannen zijn
klaar en hopelijk wordt het licht op groen gezet om in het hartje
van Koksijde een nieuw commissariaat met alle moderne veiligheidsvoorzieningen te bouwen.
Wie zal dat betalen?
Een deel wordt gefinancieerd met de opbrengst van de verkoop
van de oude rijkswachtkazernes en het grootse deel wordt verdeeld tussen de 3 gemeenten: 50% voor Koksijde en 50% voor
Nieuwpoort en De Panne. Een goede huisvesting zal ons doel
bewerkstelligen om de politiezone Westkust als waarschijnlijk
de veiligste zone van België te behouden. Daarvoor vraag ik de
steun van de Koksijdse kiezer.

Marc Vanden Bussche
Burgemeester
Vlaams volksvertegenwoordiger
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De bedoeling van deze functie is een
voorzitter van de gemeenteraad hebben die zich neutraler kan opstellen
tegenover alle partijen, meerderheid
en oppositie. Deze aanpassing werkt
in Koksijde bijzonder goed.
De voorzitter stelt samen met het College van burgemeester en schepenen
de agendapunten samen. Vervolgens
roept hij dan ook de gemeenteraad samen. Daardoor verlopen alle
gemeenteraden dan ook in een opbouwende en serene sfeer. Met
discussies, dat wel, maar vooral met respect voor elkaar. Zo kon
de oppositie altijd hun zeg doen in het beleid en werden sommige
punten ook aangepast tot ieders tevredenheid. Meer dan 90% van
de punten werden dan ook unaniem goedgekeurd.
Een bijkomend, maar belangrijk voordeel is dat de burgemeester
hierdoor meer tijd heeft om hem te concentreren op de dossiers en
de agendapunten. Tenslotte biedt de voorzitter van de gemeenteraad ook ondersteuning aan het schepenencollege bij ontvangsten, plechtigheden en evenementen. En dit dan vooral bij protocollaire ontvangsten van ministers of leden van ons koningshuis.
Deze manier van werken was trouwens één van de belangrijkste
bouwstenen voor het vormen van Lijst Burgemeester. De synergie die gecreëerd wordt, zorgt ervoor dat coalitie en oppositie efficiënt samenwerken. De keuze om samen een lijst te vormen was
dan ook in die optiek de meest logische. Aangezien het ondertussen mogelijk is om de gemeenteraad van Koksijde te volgen op
internet via een live webcam, kunnen veel burgers dit bevestigen.
De laatste zes jaar nam ik deze taak met veel enthousiasme ter
harte en ben ik er klaar voor om dit de komende legislatuur verder
te zetten.
Luc Deltombe,
Voorzitter gemeenteraad
Kandidaat 15 Lijst Burgemeester

interview met guido decorte + toerisme in koksijde
toerisme
Hoe ziet u het toerismebeleid in Koksijde?
Toerisme is één van onze sterke
pijlers, dus we moeten hier verder op blijven inzetten. Het is
heel belangrijk dat dit gebeurt
in harmonie met de mensen die
hier wonen, leven en werken.
Daarnaast is het ook belangrijk
dat dit op een duurzame manier
kan gebeuren. Wat dat laatste
betreft waren we in Koksijde
tijdens de vorige legislatuur al
goed bezig, want we werden onderscheiden met de ‘golden award
voor duurzaam toerisme’. We mogen daar best fier op zijn!
Welke rol speelt infrastructuur bij toerisme?
Toerisme, recreatie en vrije tijd zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling van onze gemeente, daarenboven hebben deze drie sectoren ook een sociaal, cultureel en maatschappelijk belang. Ze dragen immers bij tot het welzijn van ons allen,
zorgen voor nieuwe jobs in onze gemeente en helpen bouwen aan
een positief imago van onze gemeente. Wanneer we investeren
in mooie infrastructuur, dan is dat ook investeren in toerisme,
want toeristen komen daar op af.
Hoe worden toeristen verwelkomd?
Een goed werkend toeristisch onthaal is van ontzettend groot
belang voor onze gemeente. Wij willen dan ook blijven focussen hierop. Immers, wanneer toeristen zich hier welkom voelen,
hebben ze vaak een veel leuker verblijf en komen ze nog meer
terug. Dit willen wij vanuit de gemeente verder gaan zetten en
aanmoedigen.
Waarop wil u vooral de nadruk leggen tijdens de
volgende legislatuur?
Er zijn enkele belangrijke zaken waarop we tijdens de komende
legislatuur willen focussen: verder investeren in mooie infrastructuur (zoals de vernieuwing van de Zeelaan, de Strandlaan
en de Leopold II laan), verdere verfraaiing van de straten en de
pleinen met bloemen (Koksijde blijft een bloemengemeente bij
uitstek), opwaardering van de wijk Groendijk, een doordacht
citymarketingbeleid - dat rekening houdt met de eigenheden
van elke deelgemeente - en gedurfde happenings die de gemeente
in de kijker zetten. Het paradepaardje van het toeristisch beleid
is de uitbouw van onze publieke eco-golf met speciale tarieven
voor de Koksijdenaars.
Guido Decorte
Gedeputeerde provincie West-Vlaanderen
3de plaats Lijst Burgemeester

Toerisme in Koksijde

Toerisme vormt de belangrijkste economische bedrijvigheid in
onze gemeente. En de voorbije jaren waren absoluut succesvol!
Volgens de recentste cijfergegevens doet Koksijde het namelijk
bijzonder goed op toeristisch vlak. Onze gemeente scoort als
beste van de ganse kust op vlak van toeristische overnachtingen. Maar ook heel wat dagjestoeristen hebben een voorkeur
voor Koksijde. Het is voor mij dan ook een hele eer om voorzitter te zijn van de VVV (dienst toerisme). Bij deze taak stippel ik
samen met ondervoorzitter Luc Deltombe en schepen Stéphanie
Anseeuw het toeristisch beleid uit.
Ons gemeentebestuur levert enorme inspanningen om Koksijde
aantrekkelijk te maken en te houden voor zowel bezoekers als
inwoners! We hebben immers naast de zee, het strand en de duinen nog heel wat troeven zoals sportinfrastructuur van topniveau, verschillende musea en tentoonstellingsruimtes, een cultureel centrum, onze langverwachte golf en meer.
De trend van de vakantiespreiding en korte vakanties groeit
steeds. Evenementen in de winterperiode kennen evenveel
succes als tijdens de vakantiemaanden. De VVV organiseert in
samenwerking met tal van comités heel wat activiteiten om ook
de economisch belangrijke dagjestoeristen aan te trekken. Denk
onder meer aan de carnavalstoet, Koksijde Kids, garnaalfeesten,
pennenzakkenrock, salsafestival, Internationaal Folklorefestival, Landelijk Feest, Koksijde Danst, Flanders Ladies Trophy
en Ricoh Men’s Trophy, Fin-de-Saison, Koket Koksijde Floralia,
Oostduinkerke Kids, Halloweenstoet, ijsbaan, Sylvestervuren
en Oudejaarshappening,... Wij kunnen hiermee onze bezoekers
een brede waaier activiteiten aanbieden, waar elke leeftijd zijn
gading vindt.
Ik wil me graag blijven inzetten om onze gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zowel voor eigen inwoners als voor onze
toeristen!
Charlotte Castelein, Voorzitter VVV
Provincieraadslid West-Vlaanderen
Kandidaat 10 Lijst Burgemeester
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Aantrekkelijke gemeente
met ambitie
Kwalitatief, doelmatig en communicatief beleid
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Céline Vanden Broecke

Meer nog dan in het verleden wil Koksijde haar doelgroepen actief en passief informeren. We streven naar een kwalitatief en doelmatig beleid. We willen hiervoor duurzame diensten aanbieden
en duidelijke, eenvoudige taal hanteren in de communicatie naar de burgers. Bij de planning van
het beleid staat efficiëntie voorop; efficiënte inzet van personeel, financiën en materiële middelen.
Zo wordt een doelmatig en gericht beleid gerealiseerd. We zullen bovendien - zoals steeds - de
maximale mogelijkheden blijven benutten om subsidies binnen te rijven voor het uitvoeren van
projecten.

Geboren op 24/01/1980.
Samen met Alain Puystiens,
mama van Camiel (2).
Zaakvoerster
www.littlefashionaddict.com
Gewezen secretaris Open Vld Koksijde
Ocmw-raadslid

celine.vanden.broecke@gmail.com
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Chris Vanheule
54 jaar, papa van Sarah (18)
en Thibault (12)

Zaakvoerder Vanheule Sport /
Vanheule Jeans & Fashion
POLITIEK:
Gemeenteraadslid - Politieraadslid
Bestuurder AGB Autonoom Gemeentebedrijf
VLD Bestuurslid
VRIJE TIJD:
Bestuurslid Koninklijke Voetbalvereniging Koksijde (KVVC)
Actief wielertoerist bij Coxy Cycling
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Het algemeen welzijn
Wij behartigen het algemeen welzijn van de
inwoners, tweede residenten en bezoekers,
van bedrijven en instellingen. We behartigen niet enkel, maar bevorderen ook het
welbehagen van die doelgroepen, waarbij
we eveneens rekening houden met bepaalde, minder makkelijke doelgroepen. We
zorgen voor neutrale dienstverlening waar
iedereen gemakkelijk zijn weg in vindt.
Hierbij is het objectief om het algemeen
welzijn te verhogen, om van daaruit de
tewerkstelling te bevorderen, de leefbaarheid van sommige wijken te verbeteren, de
mogelijkheden om betaalbaar te wonen te
integreren en het aanbod van zorgdiensten
uit te breiden.

Sociale cohesie

Koksijde staat bekend om haar ruime steun
aan de vele verenigingen die hier hun thuis
Senioren
gevonden hebben. Dit is een punt waar Lijst
In Koksijde is 1 op 3 senior en net daarom Burgemeester zeker op wil verderwerken.
moeten we een gefundeerd en divers Dat kan gebeuren via financiële steun aan
ouderenbeleid uitbouwen, waarbij aan- deze initiatieven (in de vorm van toelagen),
dacht is voor zorg, serviceflats, een dien- de nodige infrastructuur, degelijke facilistencentrum en meer. We moeten ons dus teiten en logistieke ondersteuning.
concentreren op de noden en vragen van De afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe
deze belangrijke groep Koksijdenaars.
verenigingen bijgekomen in Koksijde,
vooral dankzij dit doordachte beleid. Naast
het feit dat ze zorgen voor veel ontspanMindervaliden
ningsmogelijkheden, zijn deze vereniginMet de mindervalidenadviesraad zorgen gen minstens even belangrijk om de sociale
we ervoor dat de gemeente zo optimaal cohesie en het ‘thuisgevoel’ in Koksijde te
mogelijk toegankelijk is. En dit in de meest verhogen.
brede zin van het woord. Steeds opnieuw is We willen bij deze een oproep doen aan
dat een evenwicht zoeken, een evenwicht de verenigingen om ons te benaderen met
tussen het uitzicht en de praktische aan- initiatieven, gaande van evenementen tot
passingen voor mindervaliden. Maar het is specifieke acties.
een denkoefening die we telkens met veel
plezier maken!

Burgerparticipatie, het belang van inspraak
De principes van het gemeentedecreet
indachtig, wil de gemeente Koksijde
mensen actief betrekken bij het beleid
door een versterking van de mogelijkheden van inspraak, klachtenbehandeling en verzoekschriften. We willen
hiervoor duidelijkheid scheppen in de
wildgroei aan regelingen op allerlei niveaus. Signalen die het bestuur opvangt,
zullen doorgegeven worden aan het daartoe bevoegde niveau (provincie, Vlaamse overheid, federale overheid, …). “Openbaarheid van bestuur” wordt omgezet van een passieve
benadering naar een actieve en te implementeren visie. De drempel van gemeentelijke
dienstverlening zal verlaagd worden en ook het bestuur wordt beter benaderbaar.

Bieke Dalle
38 jaar

Meewerkend in het kantoor van
vader Notaris Paul Dalle
Gehuwd met Wim Maes,
kandidaat notaris,
Mama van Emma (7)
en Antoine (6 maand)

Duurzame ontwikkeling
van het grondgebied
Het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ wint
steeds meer aan belang bij het gemeentebestuur. Dit is al te zien in tal van beleidsdomeinen, zoals milieu, natuur, infrastructuurbeleid, rationeel energiegebruik,
internationale samenwerkingen en meer.
Daarom willen we verder investeren in de
nodige infrastructuur, met aandacht voor
de dienstverlening naar alle doelgroepen
toe. De volledige leefomgeving waarin we
wonen, werken en ontspannen, moet op een
duurzame manier verder ontwikkeld worden. Natuur, zee, strand en duinen vormen
een belangrijke troef voor een toeristische
gemeente als Koksijde. We verzoenen hierbij optimaal de belangen van de bewoners
met onze rol als toeristische gemeente.
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Studies:
Licentiate in de Rechten en notariaat
Sinds 2006 gemeenteraadslid,
politieraadslid
Bestuurder AGB, IWVA,
Gaselwest, Golf ter Hille
Hobby’s: golven, politiek en reizen

Sport en cultuur, de socioculturele ontplooiing

bieke@dalle.be

Koksijde wil een sportief en cultureel centrum zijn in de regio. Hiervoor moet voldoende animatie voorzien worden en een
uitgebreide en gevarieerde activiteitenkalender. Dit alles voor al onze doelgroepen.
We hebben hierbij aandacht voor historiek,
erfgoed en het verleden van Koksijde. Als
kunstenaarsgemeente hechten we ook belang aan kunst en het kunstonderwijs.
22

Veilig en wel in Koksijde
Via de politiezone Westkust leggen we
al vele jaren de nadruk op veiligheid. Zo
werden bijvoorbeeld intelligente veiligheidscamera’s op het openbaar domein
geplaatst. Dit heeft ons al de nodige positieve resultaten laten zien. In de toekomst willen we in Koksijde een integraal veiligheidsbeleid gaan voeren. Elke
Koksijdenaar, tweede resident en bezoe ker heeft namelijk recht op maximale garanties. Ook een nog grotere verkeersveiligheid
voor zwakke weggebruikers is aangewezen. We zijn in Koksijde toonaangevend met onze
veilige fietspaden. Een volgend werkpunt is dan het voorzien van voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en – waar nodig – de fietspaden voorzien van een asfaltlaag.

Christophe Bakeroot
Gehuwd met Inge Descamps

Vader van Joëlle (17) en Michel (15)
Gemeenteraadslid sedert 2006
Voorzitter commissie
“Financiën en personeel”
Lid politieraad
Industrieel ingenieur
Veiligheidscoördinator bouw
Hobby’s: golf, lopen en fietsen
www.bakeroot.be
info@bakeroot.com
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interview met w ilfried hey vaert
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Annick Van Rossem

Geboren op 23/12/1965.
Mama van Matthieu (13 jaar)
en Mathis (8 jaar).
Enthousiast
Docent aan Hogeschool
Universiteit Brussel, KUL
en Koninklijke Militaire School
in Strategie, Management
en Organisatiegedrag
Dochter van Anny Delva
en Cyrille Van Rossem (militair)
www.annick.vanrossem.cdenv.be
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Ronny Calcoen

°07/01/1947, gehuwd met
Gerda Hollevoet, onderwijzeres
Bachelor in de wetenschappen & L.O.
Vinoloog-sommelier - Sopexa Brussel Assistent van wijnbouwer Dr. Schotte
Diploma “bouw” Cervo-Go (2012)
Sedert ’70 verbonden aan Hotelschool
Ter Duinen Koksijde - Adjunct-directeur
- stageverantw. - mederedacteur
maandblad Hospes
Hobby’s: voetbal (passief) supporter
KVVC Coxyde, wielertoerisme,
reizen, lezen, wandelen, kaarten Gastronomie binnen- en buitenland
Voorzitter Supportersclub
De Westhoek-RSCA
ronnycalcoen@skynet.be
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Wilfried Heyvaert,
een aangespoelde Oost-Vlaming
Hoe bent u als Oost-Vlaming in
Oostduinkerke terecht gekomen?
Als gewezen militair heb ik mijn ganse loopbaan rondgezworven, zowel in eigen land;
Aarlen, Brussel, Leopoldsburg, Verviers, als in
het buitenland; Duitsland, Kroatië, Kosovo en
tenslotte de Verenigde Staten. Na mijn laatste
functie in New York hebben mijn echtgenote en
ik, bij mijn op ruststelling op 01 oktober 1999,
geopteerd om ons definitief te vestigen in een
mooie, aangename, rustige omgeving. De keuze voor de kust was dan ook vrij vlug gemaakt.
Aangezien drukke badsteden niet aan ons zijn
besteed, zijn wij na enig zoekwerk terecht gekomen in Oostduinkerke.
Was het moeilijk om u te integreren
in onze badplaats?
Wanneer men van de Big Apple, een bruisende
stad die nooit slaapt, terecht komt in een oase
van rust zoals Oostduinkerke, is het wel even
wennen. Het “zwarte gat” ben ik echter nooit
tegengekomen. Men moet uiteraard zelf initiatieven nemen, zelf naar de mensen gaan,
zich engageren in het sociale leven van de gemeente en dan komt de integratie vanzelf.
Wat zijn uw impressies over
Koksijde-Oostduinkerke
Wij wonen in een prachtige gemeente, die het
laatste decennium een ware metamorfose
heeft ondergaan. Het verschil in vergelijking
met de dag van onze aankomst, nu 13 jaar geleden, is gigantisch. Sommigen spreken in hun
verwijzingen naar het gemeentehuis, de golf,
de tennishal en andere realisaties over megalomanie. Persoonlijk zie ik het eerder als een
belangrijke stap naar de toekomst.

“Wij wonen in
een prachtige
gemeente, die het
laatste decennium
een ware
metamorfose
heeft ondergaan.”
Wie meent dat water en strand zullen volstaan
om onze kustregio aantrekkelijk te houden,
heeft het verkeerd voor. Er is meer nodig. Uiteraard moet in de nabije toekomst zeer veel
aandacht worden besteed aan “kleinere” projecten, zowel voor het toerisme als voor het
dagdagelijkse leven van onze inwoners. Een
grondige aanpak van alle zeedijken, sommige
voet- en fietspaden, bepaalde straten,het verfraaien van pleinen, o.a. het Astridplein (centrale punt) in Oostduinkerke-Bad, de bouw van
sociale woningen, zodat de lokale jeugd hier
kan blijven wonen en nog tal van andere, misschien minder prestigieuze projecten, moeten
een prioritaire doelstelling zijn voor de volgende bewindsploeg. Hierop zal zij worden
afgerekend.
Denkt u dat de Lijst Burgemeester
opgewassen is tegen de grote
uitdagingen, die de volgende
legislatuur zullen kenmerken?
Ik ben ervan overtuigd dat alle partijen, die
meedoen aan de verkiezingen, het beste voorhebben met onze gemeente. Zeker het kartel.
Ik denk dat de Lijst Burgemeester twee grote
voordelen heeft: ten eerste de jarenlange politieke- en bestuurservaring van het merendeel
van de kandidaten en ten tweede de mix van
ideeën. Het kartel is het trefpunt van economische/toeristische vooruitgang, gekoppeld aan
sociaal engagement.

Politiek is luisteren
Aan politiek doen betekent in de 1e
plaats LUISTEREN naar de noden
van burgers, 2de verblijvers en
toeristen. Het beloven van zaken,
waarvan we vooraf weten dat het
niet haalbaar zou zijn, is volledig
uit den boze. We moeten als realist
naar voor komen en oog hebben
voor kleinere zaken. Dat maakt
mensen gelukkig. Een politicus
staat tussen de mensen, heeft oog
en oor voor hun wensen en moet
ervoor zorgen dat men weet hoe
en waar ze bij hem terecht kunnen,
hoe ze kunnen communiceren met
het bestuur. Enkel dan kunnen
we elke beslissing nemen op basis
van wat de burger nodig heeft.

Opvallende en
minder opvallende
investeringen

Herwig Vollon
Schepen van Gezinszorg, Gezondheidszorg, (Kunst)Onderwijs, Kinderopvanginitiatieven, Dierenwelzijn, Inspraak en burgerparticipatie

Over Ambitie

18 jaar geleden - het lijkt intussen een eeuwigheid - schudde de kiezer de kaarten dusdanig
dat een nieuwe bewindsploeg onder de bezielende leiding van Marc Vanden Bussche en
waar ikzelf ook deel mocht van uitmaken, zich
in de toen nog ouderwetse bestuurskamers van
onze gemeente vestigde. Bij de nieuwbakken
Schepenen en hun Burgemeester waren de ambities zo mogelijk nog groter als de uitdagingen
die wachtten. Ze werden uitgedrukt in slogans
als “een zee van mogelijkheden”, “voor een tevreden gemeente”. Die steile ambities werden
stapsgewijze ingevuld. “Necessitate virtutem
facere” (van de nood een deugd maken) werd de
slogan voor het beleid. Nieuwe diensten werden opgericht (cultuurdienst, BKO) of kregen
gemeentelijk onderdak (Westhoekacademie)
om ontbrekende functies gestalte te geven of
te versterken. Andere werden fors uitgebouwd.
Ambitie drijft ons voort. De altijd aanwezige
ambitie om deze gemeente beter en mooier te
maken voor haar inwoners en attractiever
voor de toeristen, om de dienstverlening vanuit de “kokpit” naar de begane grond altijd maar
vollediger en performanter te maken.
Voor ieder van U.

Voor de werkende ouder met kinderopvangnoden, voor de senior uitkijkend naar een serviceflat of aangepaste woning. Voor de leerling in aangename kleine klassen met digitale
schoolborden. Voor de schooldirecteurs altijd
op zoek naar infrastructuurverbetering. Voor
de voetballer in derde, dromend van tweede
nationale, de judoka dromend van Rio, de basketter op droomweg naar de NBA , Volley Team
Koksijde smashend met vernieuwde veerkracht ... Voor de jongeren op zoek naar betaalbare huisvesting, voor de golfer op zoek naar 27
holes, de amateurvlieger op weg naar de loods
en de schipper op drift naar zijn jachthaven.
Het werk zal nooit af zijn.
Maar met onze Lijst Burgemeester geloven we
erin onze ambities verder te kunnen realiseren
zoals we dat de laatste 18 jaar al deden. Meer
nog: we geloven erin dit te kunnen blijven doen
met een perfecte budgetcontrole en verder 0%
aanvullende gemeentebelasting, zoals we dat al
18 jaar lang deden.
Zou het kunnen, beste Koksijdenaar, dat de som
van alle uitgesproken en niet-uitgesproken
ambities, de ultieme brandstof voor ons beleid,
samen te vatten valt in één streven:
Uw welzijn en welbevinden.

De minst in het oog springende
investeringen zitten ondergronds:
een uitgebreid rioleringsstelsel
dat stilaan zowat 95% van onze
oppervlakte draineert en bepaalde
woonwijken “droge voeten” en
ander sanitair comfort bezorgde.
Maar vele van de zovele andere
zijn meer in het oog springend en
zorgen daardoor mee voor de aantrekkelijkheid en het toeristische
imago van onze bloemengemeente.
De voorbeelden zijn legio. Van
Cultureel Centrum over Gemeentehuis, van Duinenabdij tot
Visserijmuseum, van sporthal
tot Bollodroom (petanquehal),
van kunstgrasvoetbalvelden tot
Golfparadijs of tennishal.
Van kleuterschool Koksijde naar
passief-bouw-kleuterschool
Oostduinkerke en nieuwbouw
kinderopvang, van Duinenhuis
tot Spoorwegstation, van KYC
over Sycod naar Windekind.
Van Serviceflats tot Dunecluze
(realisatie KEI/OCMW op gemeentegronden) of Sociaal Huis. Of van
Wereldkampioenschap Cyclocross
tot Niels Albertduin …
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training voor bk cyclocross 2018

wist je dat...
... Lijst Burgemeester een jachthaven wil realiseren langs het kanaal in Wulpen?
Een toeristische meerwaarde én een extra troef voor de Golf ter Hille.
... onze gemeente maar liefst 27.930 woongelegenheden telt?
Daarvan zijn er 16.007 (= 57%) tweede verblijven.
... onze gemeente opnieuw een sportief topevenement heeft binnengehaald?
In 2018 grijpt het Belgisch Kampioenschap Cyclocross plaats in Koksijde.
... Koksijde de eerste Belgische gemeente is waar je elke gemeenteraad live kan volgen
via streaming op het internet?
... Koksijde één van de grootste werkgevers in de omgeving is? Zo’n 470 mensen werken
het ganse jaar door voor koksijde, in de zomermaanden komen er zo’n 350 mensen bij!
... de werkloosheidsgraad in Koksijde sedert 2005 onder het Vlaamse gemiddelde is gedoken.
Gelieve op zoveel mogelijk kandidaten
te stemmen. Alvast bedankt!

follow us
 info@lijstburgemeester.com


... van de totale oppervlakte in Koksijde ongeveer de helft landbouwgrond is?
Ruim een kwart van de oppervlakte omvat bebouwde terreinen.
... de voornaamste economische activiteiten van Koksijde de volgende zijn: onroerende
goederen, verhuur en diensten aan bedrijven, groot- & detailhandel, hotels & restaurants
(samen 82,2%). De industrie scoort 2,4%.
... onze dienst voor Buitenschoolse en Flexibele Kinderopvang, opgericht in 1996, jaarlijks
meer dan 750 verschillende kinderen tussen 3 & 12 jaar kwaliteitsvolle opvang biedt?

@lijstburgkok
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