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Vorig jaar kon u in Info Zonnebeke
het beleidsplan nalezen dat wij opmaakten voor deze legislatuur, m.n.
de periode 2007-2012. Wij zijn nu
een jaar verder en zijn volop bezig
met de uitvoering van dit plan. Als
inwoner hebt u recht om te weten
hoe ver we staan. Daarom deze
brochure. Hierin overlopen wij wat
al uitgevoerd is, wat nu uitgevoerd
wordt en wat we nog plannen. Dit
koppelen we telkens terug naar de
doelstellingen die wij in het beleidsplan vooropstelden. Zo zal u jaar na
jaar de resultaten van de uitvoering
van het beleidsplan kunnen volgen.
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uitgevoerd

Woord vooraf

Voetbalvelden en infrastructuur
Onze voetbalclubs hebben een belangrijke sociale taak; ze wakkeren de
teamspirit aan en bevorderen de sportiviteit.
De gemeente wil dan ook investeren in voetbalinfrastructuur. De grond
van het voetbalterrein van Passendale werd het laatst aangekocht. Verder willen we jaarlijks ook investeren in de infrastructuur van de terreinen. Voor 2008 is er een budget van € 225 000 voorzien voor nieuwe
kleedkamers in Passendale en willen we in Beselare een tweede terrein
aanleggen (budget: € 25 000).

Nieuwe verlichting sporthal
De sporthal werd gebouwd in 1979. Onnodig te zeggen dat een aantal
zaken aan vernieuwing toe zijn. De sporthal kreeg vorig jaar compleet
nieuwe verlichting (bedrag: € 30 000). Staat nog op het verlanglijstje:
een nieuwe sportvloer. We zullen ook onderzoeken of het mogelijk is om
zonnepanelen en een zonneboiler op de sporthal te plaatsen.

Herstel ﬁetspaden
Zonnebeke heeft een mooi landschap waar het aangenaam is om ﬁetsen.
Fietsen is bovendien een gezond en milieuvriendelijk alternatief voor de
wagen. Daarom hebben we vorig jaar € 75 000 geïnvesteerd in herstel
van ﬁetspaden. In volgende straten werden de ﬁetspaden aangepakt:
Langemarkstraat, Geluwestraat, Markizaatstraat, Moorsledestraat en
Keibergstraat.

Nieuw meubilair in gemeenteschool Geluveld
De kinderen van de gemeenteschool van Geluveld kregen nieuw meubilair voor een bedrag van € 15 000. In Geluveld werd een paar jaar
geleden een compleet nieuwe kleuterschool gebouwd.

Zwerfvuilbusters in actie
Fietsers en wandelaars komen graag naar Zonnebeke. Onze landelijke
wegen worden maar al te vaak ontsierd door zwerfvuil. Tijdens de paasvakantie gingen acht zestienjarige zwerfvuilbusters de strijd aan tegen
het zwerfvuil. Onvoorstelbaar wat zij bij elkaar raapten: 490 zakken met
allerhande zwerfvuil zoals drankblikjes, plastic ﬂessen, yoghurtpotjes,...
maar ook: 65 autobanden, 2 vrachtwagenbanden, 1 stofzuiger, 1 aanhangwagen, 1 voorwielas wagen, 4 tuingieters, 1 trampoline, 1 wielkas
van vrachtwagen, reclamepanelen, 1 volle aanhangwagen bouwpuin, 2
aanhangwagens grof vuil, 1 aanhangwagen oud ijzer.
Zonnebeke ligt er na de paasvakantie dan ook schoon bij. Met een inspanning van iedereen blijft dit ook zo, en kan iedereen weer volop genieten van onze mooie landschappen en natuur. Deze actie wordt de
komende jaren herhaald.

Afvalberg kleiner
Via een aantal gerichte acties willen we de afvalberg van Zonnebeke verminderen. Samen met u willen we zo min mogelijk afval produceren. In
2007 produceerden we gemiddeld 150,27 kg per inwoner. Het Vlaamse
streefdoel is 150 kg per inwoner per jaar. Om u op de goede weg te helpen en verder te motiveren, hebben we een aantal acties gelanceerd: zo
willen wij – gespreid over verschillende jaren – ieder Zonnebeeks gezin
de kans geven om een compostvat aan te kopen aan een verminderde
prijs (€ 5). Daarbij is er de jaarlijkse kippenactie waarbij kippen gepromoot worden als milieuvriendelijke afvalverwerkers. Deze acties worden
via Info Zonnebeke, website en de lokale pers bekendgemaakt. U reageerde massaal: voor dit jaar zijn de 600 kippen al allemaal de deur uit.

Nieuw meubilair in nieuwe bibliotheek
Onze nieuw bibliotheek is zopas geopend. De Letterschuur is niet alleen
een functioneel gebouw geworden dat voldoet aan alle noden van een
moderne bibliotheek, maar daarnaast oogt het gebouw ook nog eens
zeer mooi. U kreeg tijdens het openingsweekend al volop de kans om
de nieuwe bibliotheek te komen bekijken. De bouw en verbouwing van
de bibliotheek kostte om en bij de 1 miljoen euro.
In een nieuwe bib hoort ook nieuw aangepast meubilair. In stijl met
het nieuwe bibliotheekgebouw, is het meubilair sober en functioneel.
Kostenplaatje: € 170 000.
Ook de locatie van de bibliotheek is een meerwaarde. De omgevingswerken waren opgenomen in het parkbeheersplan. Daarin werd gezorgd
voor meer parkeergelegenheid maar ook voor een betere verlichting die
het veiligheidsgevoel verhoogt.

Betaalbaar wonen in Zonnebeke
Samen met de sociale woonmaatschappijen werden in de voorbije jaren
een aantal woonprojecten gerealiseerd in Zonnebeke, o.a. in de Geluwestraat (Beselare), het gemeentehuis van Passendale, parochiezaal
Geluveld,... Deze projecten hebben volgende zaken gemeen: ze zijn
ideaal gelegen in het centrum; op wandelafstand van de bakker, de
slager en de bushalte.
Het gemeentebestuur wil de Hertog van Brabant, de huidige brandweerkazerne (oud spoorwegstation) en omgeving omvormen tot een sociaal
woonproject. Dit project wordt meteen ook de poort waarlangs men
Zonnebeke vanuit de Langemarkstraat binnenrijdt. Op die manier wordt
dit project bepalend voor het beeld van onze gemeente.
In De Patine is de derde fase gestart. De voorbereidende werken zijn
in aanleg. Het gaat hier om 22 kavels. De Wolvestraat is verbreed en
heraangelegd om de toegang tot de Patine te vergemakkelijken.

Verkeersveiligheid
- Snelheidsbeperking op gevaarlijke verbindingswegen
Automobilisten rijden vaak te snel op landelijke wegen, met dodelijke ongevallen tot
gevolg. Op die kritieke gemeentewegen moet de snelheid beperkt worden tot 70 km
per uur. Dit is al het geval in de ’s Graventafelstraat en de Grote Roeselarestraat in
Passendale. Ook in de Frezenbergstraat en de Grote Molenstraat zal een snelheidsbeperking van 70 km per uur ingevoerd worden. Maar uiteindelijk is het rijgedrag van
de chauffeur die een weg veilig of onveilig maakt.

in uitvoering

- Ochtendlijk politietoezicht aan de lagere scholen
De invoering van de zone 30 aan alle scholen zorgde al voor een daling van de snelheid en bijgevolg voor meer veiligheid. De lokale politie houdt ’s morgens en aan het
einde van de schooldag verkeerstoezicht in de omgeving van de vijf lagere scholen
van Zonnebeke. Meer blauw op straat zal alle weggebruikers, de automobilisten in
het bijzonder, nog alerter doen reageren.

Uitbreiding gemeenteschool Zonnebeke
De gemeentelijke basisschool De Zonnebloem zal uitgebreid worden met drie klassen, een nieuwe refter en modern sanitair. Deze werken zijn onlangs gestart. De gemeente draagt in dit dossier slechts 30% van de kosten, de rest wordt
gesubsidieerd via AGION (AGentschap voor Infrastructuur in het ONderwijs). Het gemeentelijk deel wordt geraamd op
€ 250 000. Bij de verbouwing van de school zal bijzondere aandacht besteed worden aan rationeel energiegebruik via
zonnepanelen. De overtollige elektriciteit die niet gebruikt wordt door de school zelf zal naar het kasteeldomein getransporteerd worden voor gebruik in het kasteel en in de nieuwe bibliotheek De Letterschuur. Zonnebeke wil hiermee een
voorbeeldfunctie vervullen. Via subsidies en maatregelen wil de gemeente ook zijn inwoners stimuleren om te kiezen voor
milieuvriendelijke technologie, zoals zonnepanelen en zonneboilers en individuele waterzuiveringsinstallaties

Heraanleg Briekestraat met ﬁetspad
De Briekestraat (verbindingsweg tussen Ieperstraat en Langemarkstraat) wordt verbreed, de toplaag vernieuwd en voorzien
van een boordsteen. Er wordt ook geïnvesteerd in een vrijliggend, en deels lager gelegen ﬁetspad dat van de rijbaan gescheiden wordt door een groenzone. Dit zal het ﬁetsen niet alleen veiliger maar ook aangenamer maken.
Totale kost: € 665 240.
Komt ten laste van de gemeente: € 312 124.
De werken zullen wellicht dit najaar starten.

Groenaanleg openbaar domein
Na de herinrichting van het openbaar groen in de Tuinwijk in Geluveld willen we systematisch de buurtrenovatie in de verschillende wijken aanpakken. Gespreid over de volgende jaren zullen
in het Brouckhof, de nieuwe wijk, het Boudewijnpark en de Cité
onderhoudsvriendelijke groenzones aangelegd worden. De inwoners van deze wijken zullen bij de planning geraadpleegd en

geïnformeerd worden. De werken in De Patine zijn ondertussen gestart
en volgende wijk op de planning is De Warande. Op deze wijken en in
Brouckhof Oost wordt zone 30 ingevoerd om de veiligheid en leefbaarheid
van de wijk te verhogen.

Restauratie pastorie Huib Hoste
In onze gemeente bevindt zich waardevol architecturaal erfgoed. Daartoe
behoren zeker de gebouwen van Huib Hoste, de eerste modernistische
architect. Van zijn hand zijn de kerk, de pastorie, het voormalige schoolhuis en enkele woonhuizen in de Roeselarestraat. De pastorie onderging
in de voorbije decennia een aantal verbouwingen die niet passen bij de
oorspronkelijke stijl ervan. De pastorie zal nu gerestaureerd worden en zal
haar uitzicht uit de jaren ’20 terugkrijgen (plat dak, groene ramen, ...).
De totale kost is geraamd op € 148 495,82. Het Vlaamse Gewest draagt
hiervan 60%, de provincie 20%, waardoor het aandeel van de gemeente
tot 20 % beperkt blijft.

Parkbeheersplan
Zoals u wellicht al gemerkt hebt, krijgt het kasteelpark in Zonnebeke een
complete facelift. In een harmonisch parkbeheersplan werden de krijtlijnen uitgezet waarbinnen het kasteeldomein de komende tien jaar zal
evolueren. In het plan wordt een evenwicht gezocht tussen de – soms
uiteenlopende – wensen van de verschillende gebruikers (sport, natuur,
cultuur, recreatie). De totale kostprijs wordt geraamd op een € 520 000
en hiervoor kunnen we rekenen op een subsidie van € 150 000 van het
Agentschap Natuur en Bos. De eerste fase is bijna achter de rug en daarbij
ging het voornamelijk om de grote omgevingswerken, zoals de aanleg van
de busparking, de herinrichting van de vijver, bomenbeheer, diverse aanplantingen en de visualisatie van de Augustijnenabdij. Deze eerste fase
droeg een prijskaartje van € 389 125. In het najaar van 2008 start de
tweede fase, waarvoor we € 140 000 in de begroting ingeschreven hebben. Deze fase richt zich vooral op de afwerking bij aanplanting, bomenbeheer en de heraanleg van de wandelpaden.
Deze groene zone in het centrum van onze gemeente moet voor inwoner, toerist of toevallige bezoeker een aangename en rustgevende plaats
worden.

Ontsluiting archief Augustijnenabdij
Het buitengewoon rijke archief van de Zonnebeekse Augustijnenabdij berust in het Brugse Grootseminarie. Via een project met de universiteit van
Leuven, campus Kortrijk zijn de Zonnebeekse Heemvrienden bezig met de
ontsluiting ervan zodat alle geïnteresseerden toegang zullen kunnen krijgen tot deze rijke bron aan informatie over Zonnebeekse geschiedenis van
1072 en 1797. De gemeente investeert in dit lopende project in 2008 een
bedrag van € 16 000. Volgend jaar wordt dit project afgerond en wordt
er een publicatie verwacht. Wie hiervoor interesse heeft, kan een kijkje
nemen op www.kuleuven-kortrijk.be/doza/

opgestart en/of gepland

Rioleringsprojecten
Om te voldoen aan de normen voor zuivering van het afvalwater, moet
het rioleringsstelsel verder worden uitgebouwd. Omdat dit een werk van
lange adem en van hoge kost is, heeft de gemeente een rioleringsfonds
opgericht. Dit jaar wordt hier voor het eerst € 500 000 ingebracht,
daarna wordt dit bedrag jaarlijks verhoogd met € 250 000.

Nieuw OC Beselare
Alle deelgemeenten hun eigen cultuurzaal op eigen maat, dat was een
van de doelstellingen van ons cultuurbeleid. Zo kregen Geluveld, Zandvoorde, Passendale en Zonnebeke hun eigen OC’s die door de plaatselijke verenigingen gretig gebruikt worden. Ontbreekt in het rijtje dus
nog: Beselare. We hebben dit jaar hiervoor een fonds opgericht waarin
we jaarlijks tot in 2010 € 250 000 stortten. De nieuwe zaal in Beselare
komt in de omgeving van het huidige voetbalveld.

Heraanleg doortocht Geluveld
Een belangrijk project voor deze legislatuur wordt de heraanleg van
de doortocht van Geluveld. Meer verkeersveiligheid, aandacht voor de
zwakke weggebruiker en de leefbaarheid van het dorpscentrum zijn de
grote aandachtspunten. Tijdens de werken zal de openbare verlichting
in de omgeving van het marktplein ondergronds gebracht worden en
komt er volledig nieuwe, hedendaagse verlichting. Ondertussen komt er
ook een gescheiden rioleringsstelsel.

Structureel onderhoud van landelijke wegen, trage wegen
Een goed onderhoud van de wegen is een belangrijke taak voor het
gemeentebestuur. Zonnebeke beschikt over een uitgebreid - vooral
landelijk - wegennet. Hiervoor voorzien wij in 2008 een bedrag van
€ 450 000.
Volgende wegen staan op de planning van 2008: deel Vijfwegenstraat,
Martinegatstraat en delen Canadalaan, Mosselmarktstraat, Goudbergstraat, deel Wallemolenstraat ’s Graventafelstraat, Kraaiveldstraat, Mispelarestraat, Loonvijverstraat, Hollebekestraat, Nonnebossenstraat deel
palend aan Oude Kortrijkstraat en deel palend aan Frezenbergstraat,
doodlopend deel Nonnebossenstraat, Grote Molenstraat en de Citernestraat.

Brandweerkazerne
Elke burger heeft recht op de snelste en meest geschikte civiele hulp
binnen zijn hulpzone. Zonnebeke moet hiervoor over een goed uitgeruste brandweerkazerne beschikken die voldoet aan de hedendaagse
normen. De gemeente heeft zopas een stuk grond gekocht in de Passendalestraat, waar een nieuwe brandweerkazerne gebouwd zal worden.
Het gemeentebestuur zal nu zo vlug mogelijk het dossier voor de bouw
van een nieuwe brandweerkazerne opstarten.

Museumtuin
Het Memorial Museum Passchendaele 1917 telde vorig jaar een slordige 58.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. We willen de oorlogsperiode ook tastbaar maken in een museumtuin. Hierin zullen roerend
en onroerend erfgoed uit de oorlogsperiode samengebracht worden.
Bovendien moet het streekgebonden oorlogsverleden nog veel beter
benadrukt worden via samenwerking met naburige gemeenten en
met het Franse Noorden in een Europees project.

Nieuwbouw bko Geluveld
Onze buitenschoolse kinderopvang (BKO) is met de vier Bondgenootjes
heel goed georganiseerd en is zelfs toonaangevend voor onze regio.
In Beselare werd een volledig nieuwe kinderopvang gebouwd.
In Geluveld worden de kinderen opgevangen in de oude pastorie
maar dat gebouw voldoet niet meer aan onze hedendaagse eisen.
De investeringen die nodig zouden zijn om de oude pastorie functioneel te maken voor kinderopvang zijn zo hoog dat er beter gekozen
wordt voor een nieuwe locatie. Er werd dus beslist om een nieuwe
bko te bouwen. Die komt er op de locatie van de vroegere bibliotheek
van Geluveld. Dit voorjaar worden de oude gebouwen afgebroken. De
werken voor de nieuwbouw zullen wellicht starten in het najaar. De
kostprijs van de nieuwbouw inclusief de aankoop van nieuw meubilair
en de omgevingswerken wordt geraamd op € 307 000. De pastorie
van Geluveld wordt verkocht.

Colofon

Lage schuldenlast
En om te eindigen willen wij u meedelen dat de belastingen in deze
legislatuur niet zullen stijgen: de personenbelasting, onroerende
voorhefﬁng en de gemeentebelasting blijven gelijk tot in 2012. Met
een schuldgraad van 15,51% zit Zonnebeke bovendien bij de top 10
in Vlaanderen inzake laagste schuldgraad. Zonnebeke zal een pact
afsluiten met de Vlaamse overheid waardoor we daarbovenop nog
eens onze schuld zullen laten dalen met maar liefst € 1 190 000.
Hierdoor zal de netto uitstaande schuld van Zonnebeke op 1 januari
2009 gedaald zijn tot € 1 320 668, wat neerkomt op een schuld van
€ 109 per inwoner. Dit moet er voor zorgen dat de gemeente de
komende jaren middelen heeft om te investeren in de gemeentelijke
rioleringsnetten.
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