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Onze bekommernissen...
Betaalbaar wonen
Eén vierkante meter bouwgrond kost hier al snel 350 tot 400 euro. 
Bouwen aan de kust is niet meer voor iedereen weggelegd! 
Het beleid deed en doet nochtans heel wat inspanningen. Zo worden er tegenover ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp 
zeer binnenkort 14 kavels voorzien voor betaalbaar wonen. In de dorpskern van Oostduinkerke 
komen er straks 25 sociale woningen. De gemeente kocht op deze plek enkele panden en verkocht de grond 
voordelig aan de huisvestingsmaatschappij. 
Als de gemeente de kazerne kan aankopen dan verhuizen alle loodsen vanuit Koksijde Dorp naar deze plaats. Zo 
komt rond de kerktoren van Koksijde-dorp heel wat grond vrij voor meer dan 200 betaalbare woningen.
Nu is het wachten op het verwerven, door de gemeente, van de gronden van het militair vliegveld. Het ruimtelijk 
uitvoeringsplan ligt klaar mét ruimte voor woningen én voor 8 ha bedrijventerrein. Dat zou voor extra tewerkstel-
ling zorgen. Probleem is dat de beslissing van de federale regering om deze gronden aan de gemeente te verkopen 
uitblijft.

Zwakke weggebruiker
Koksijde heeft de naam de veiligste fietsgemeente van Vlaanderen te zijn. 
Het kan nog beter. Met meer fietspaden. In de Zeelaan tussen de Kerkstraat en de Helvetiastraat; in de Van Buggen-
houtlaan… Met regelmatig onderhoud want soms palmen bomen en struiken een deel van de paden in. 
En waarom geen fietsparking aan het zwembad? Of aan de tramhalte in Koksijde, in de Leopold-III-laan in 
Oostduinkerke, nabij het postkantoor in Koksijde-Bad, op de Dijk…? De gemeente heeft voldoende spietjes grond in 
eigendom waar zoiets makkelijk kan. 
Ook de voetpaden kunnen op veel plaatsen verbeterd worden.

Openbaar vervoer, kinderopvang en vereenzaming
Er is vraag naar een betere verbinding tussen de dorpskernen: tussen Wulpen en de andere centra, naar de bib, 
Duynecluse, het kerkhof… Een citybus misschien? Die zou meteen als veilige fuifbus kunnen ingezet worden…

In Koksijde-Dorp, waar drie scholen liggen, is er geen buitenschoolse kinderopvang. 

De vereenzaming neemt toe. Het is een typische kustproblematiek. Waarom het verenigingsleven, dat inzet op 
ontmoeting, niet beter ondersteunen?

Ten huize van voorzitter Lena Devacht 
concretiseerden enkele voortrekkers 
van beweging.net de prioriteiten voor 
het gemeentelijk beleid. 

V.l.n.r. Paul Casselman, Ronny Calcoen, 
Inge Vandekeere, Guido Decorte en 
Lena Devacht.


