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DOOR MYRIAM VAN DEN PUTTE

Tijdens de laatste ontwerpweek verplaatste
een ontwerpteam van externe deskundigen,
medewerkers van de gemeente Koksijde en
provincie West-Vlaanderen zich in de hoof-
den van de Koksijdenaars en hun leefwe-
reld in Koksijde-dorp (omgeving Sint-Pie-
terskerk). 
“Dat was ook de opdracht: zet jullie gedach-
ten erop hoe jullie dit zouden uitbouwen,
zodat het ontwerp beantwoordt aan zowel
de ideeën van het bestuur als van de bewo-
ners”, zegt schepen Guido Decorte die zich
vanaf het eerste uur voor dit project inzet.
“We hebben vastgesteld dat tijdens alle ta-
felgesprekken telkens dezelfde zaken cen-
traal stonden: Koksijde-Dorp moet klein-
schalig blijven, de ziel van het dorp en de
open ruimte moet bewaard blijven, het con-
tact met het landschap is een unieke en
sterke troef en iedereen benadrukt ‘betaal-
baar wonen’. Hoe het ontwerpteam dit con-
creet vorm heeft gegeven, vind ik echt ge-
slaagd. Voor alle duidelijkheid: dit is nog
geen definitief ontwerp, maar een visieplan
dat we zullen meenemen in ons meerjaren-
plan waarop we ons zullen baseren.”

VOORONTWERP

“Het plan moet nog groeien naar een voor-
ontwerp en pas dan kunnen we starten met
alle noodzakelijke procedures. In elk geval
ben ik heel tevreden dat de omgeving van
het sportpark geconsolideerd zal blijven,
dat projectontwikkelaars geen kans zullen
krijgen om daar nieuwe verkavelingen neer
te poten, dat er een duidelijke link wordt
gelegd tussen het landschap en het dorp,
dat er ruimte wordt gecreëerd met veel
groen en speelplekjes voor onze kinderen.
Dat vind ik een belangrijke meerwaarde: we
moeten de toekomst van onze kinderen ver-

zekeren.”
Naar aanleiding van de reconversie van het
militair domein kunnen in Koksijde-Dorp,
gefaseerd een 245-tal extra betaalbare
woongelegenheden voor diverse doelgroe-
pen gecreëerd worden. “We hebben de
overheid toelating gevraagd om de loodsen
te verhuizen naar de kazerne, maar wach-
ten nog op een antwoord”, aldus schepen
Decorte. “De ontwerpers hebben de unieke
ligging van het domein, aan de voet van de

overgang tussen de duinen en de polders
goed begrepen en laten in het ontwerp het
polderlandschap en de dorpskern met el-
kaar versmelten. Het doortrekken van lijn-
vormige elementen, zowel groene assen als
beken, brengt het polderlandschap op-
nieuw in het bebouwd weefsel van Koksij-
de-Dorp. De centrale ligging van de be-
graafplaats garandeert zowel de openheid
naar het polderlandschap en het bijhorende
weidse uitzicht.”

WOONVELDEN

“De ontwerpers zijn er ook in geslaagd om
een aantrekkelijke nieuwe woonomgeving
te maken. Verscheidene woonvelden aan
weerszijden van de begraafplaats zijn aan
elkaar gekoppeld met tal van publieke
pleintjes. Dit accentueert de kleinschalig-
heid en de gezelligheid van het dorp, de
sterke troeven die iedereen wil bewaren.

Het plein bij ’t Oud Schooltje wordt uitge-
breid tot een publieke plek die zich uitstrekt
tot aan de huidige scoutslokalen. Daar kun-
nen we een aantal publieke functies aan
koppelen die het dorpsleven een extra boost
geven. Een mix van verschillende woonty-
pes, trage verbindingen, speelweefsel en
publieke functies zal de toekomst garande-
ren voor een duurzame wijk. En wellicht is

er in die omgeving ook nog plaats voor een
kinderboerderij, pluktuin, blotevoeten-
pad,…”, besluit schepen Guido Decorte.

De maquette en de beelden van dit

ontwerp zijn van 9 december tot en met

5 januari 2020 te bezichtigen in het

gemeentehuis. Info: www.iedereenmee.

koksijde.be.

Koksijde krijgt 245 nieuwe woningen
KOKSIJDE Voor het eerst werden de Koksijdse burgers nauw be-
trokken bij het visieplan voor een ‘Leefbaar Koksijde-Dorp’. Tijdens
begeleide ‘tafelgesprekken’ konden ze aangeven wat beter kan, wat
ze als sterke troeven van hun dorp zien, welke droomprojecten ze
graag zouden gerealiseerd zien. Daarop volgden ontwerpweken en
publieksmomenten waarop de Koksijdenaars nog vragen konden
stellen aan de ontwerpers, die nu de grote krijtlijnen hebben uitge-
tekend.

Verschillende woonvelden
zijn aan elkaar gekoppeld
met publieke pleintjes
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Foto boven: op het gemeentehuis werden de maquette en ontwerpbeelden van het vernieuw-

de Koksijde-Dorp voorgesteld. Foto onder: de nieuwe woonzones, te herkennen aan de gele

kleur. (foto's MVO) 

KOKSIJDE De wegeniswerken aan de

verkaveling Kerkwijk – Dorpsplaats in

Wulpen zijn aangevat. Het gaat vooral

om de aanleg van klinker- en betonver-

harding voor straten en voetpaden. Aan-

sluitend worden hagen aangeplant en de

groenzones ingezaaid. 

Einde van de werken is voorzien in maart

2020. In de Ten Bogaerdelaan worden

de riolen aangelegd. 

In Koksijde-Dorp, ter hoogte van het

kruispunt Zeelaan-Houtsaegerlaan-Ro-

bert Vandammestraat, worden momen-

teel de voetpaden afgewerkt en de belij-

ning aangebracht. (MVO)

KORT

Werken in uitvoering voor
nieuwe verkaveling Wulpen

KOKSIJDE CasinoKoksijde en Théâtre Le

Bateau Feu zetten hun samenwerking

verder met het traject ‘Plek van Ontmoetin-

gen/l’Endroit des rencontres’. Choreogra-

fen Mohamed Toukabri (foto) en Lionel

Bègue koppelen elk

een voorstelling aan

een dansworkshop. Het

traject eindigt met een

toonmoment in het

museum Louvre-Lens.

CasinoKoksijde zoekt

hiervoor tien deelne-

mers. Info via www.

casinokoksijde.be. (GF)

CasinoKoksijde zoekt tien
dansers voor nieuw project

KOKSIJDE Met een aan huis geleverd warm

kerstontbijt van 20 euro steun je Kebene,

een kleinschalig project voor straat-en

weeskinderenopvang in Kenia. Info via

cynthiacastryck@hotmail.com. GBS Koksij-

de organiseert voor de kerstvakantie een

Warme Week met café matinée, café soi-

rée en een kerstmarkt ten voordele van

vzw Demiclowns. Lokaal Bestuur Koksijde

steunt dit initiatief en verdubbelt de op-

brengst ervan. Scouts Casa Oostduinkerke

steunt de ALS Liga met de verkoop van

logo’s tegen 5 euro. De haak-en breiclub

van Oostduinkerke haakt sleutelhangers (5

euro) voor VOC De Rozenkrans. (MVO)

Steun de Warmste
Week-acties van Koksijde

KOKSIJDE In samenwerking met Fluvius zet

het Lokaal Bestuur Koksijde in op een

verlichtingsproject. Na de opening van het

Kunstencentrum op het domein Ten Bo-

gaerde in 2016 werd de verlichting van

deze site herzien. Daarom kwam er een

lichtstudie die uitmondde in een totaalvisie

voor Ten Bogaerde. Sinds kort wordt het

museum opnieuw verlicht. In de volgende

fase zijn de beeldentuin, de kapel, restau-

rant Mondieu, de poort, de parking en de

nieuwe craftbrouwerij aan de beurt. Met

uitsluitend ledverlichting wil men een diep-

tezicht creëren zodat er binnenin licht lijkt

te branden. (MVO)

Site Ten Bogaerde opnieuw 
in de schijnwerpers


