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Parking voetbalveld Zonnebeke

uitgevoerd

Bij het begin van de bestuursperiode 2007-2012 maakten wij
een beleidsplan op. Jaar na jaar
kunt u in onze beleidsnota nalezen
hoe ver wij staan met de realisatie
van dit plan. Deze brochure is ingedeeld in drie hoofdstukjes: wat
hebben we gerealiseerd, waar zijn
we nu mee bezig en wat staat er op
stapel. Dit koppelen we telkens terug naar de doelstellingen die wij in
ons beleidsplan vooropstelden. Wij
naderen het einde van deze legislatuur en dat laat zich merken. Het
lijstje van uitgevoerde werken en
projecten in uitvoering wordt langer.

Voetbalvelden en -infrastructuur
Voetbalclubs hebben een belangrijke sociale taak. Daarom
investeert de gemeente Zonnebeke in hun infrastructuur.
FC Passendale kreeg nieuwe kleedkamers. In Beselare werd
een tweede terrein aangelegd, is de kantine verhuisd naar
de cafetaria van de sporthal en start binnenkort de bouw
van de nieuwe kleedkamers. Er kwam een parking bij het
terrein van BS Geluveld en in Passendale kocht de gemeente
grond aan voor een parking. Bij de heraanleg van de Briekestraat voorzagen we 68 parkeerplaatsen aan het veld van
SC Zonnebeke. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) De Zonnebeek is gepland dat één van de twee
voetbalvelden wordt verlegd zodat er ruimte vrijkomt om
een derde voetbalveld aan te leggen. Ook SC Zonnebeke
krijgt nieuwe kleedkamers. De gemeente voorziet jaarlijks
een bedrag voor het structureel onderhoud van de voetbalvelden.

Zwerfvuilbusters aan de slag
Wij willen onze gemeente graag schoon houden. Daarom
sturen we elk jaar in de paasvakantie acht zwerfvuilbusters
op pad. Het is onvoorstelbaar wat die tijdens dergelijke acties in bermen en langs de straatkant vinden en opruimen.
Ook dit jaar ligt Zonnebeke er na de paasvakantie weer opvallend netjes bij. Mogen wij op uw medewerking rekenen
om dit zo te houden?

Afvalberg kleiner
Via een aantal gerichte acties willen we de afvalberg van Zonnebeke verminderen. En daar slagen wij in! In 2010 produceerden we gemiddeld zo’n 135 kg per inwoner. Daarmee zitten we een stuk onder het Vlaamse streefdoel (150 kg/inwoner). Zonnebeke neemt deel aan de
acties van de MIROM. Ook de kippenactie, 1 kip voor 1 euro, was dit jaar weer populair. Kippen zijn immers milieuvriendelijke afvalruimers.
In een mum van tijd vonden ze een nieuwe thuis bij gezinnen uit onze gemeente. Op die manier bereiken we samen met u ons doel: zo min
mogelijk afval produceren.

De Weegbrug Zonnebeke

Gemeentehuis Passendale (Ter Helminghe)

Sociale woningen Geluveld

Betaalbaar wonen in Zonnebeke
Samen met de sociale woonmaatschappijen Ons Onderdak en De Mandel realiseerden we in de voorbije jaren volgende woonprojecten:
De Weegbrug in Zonnebeke, de Statiestraat in Passendale, de Geluwestraat in Beselare en het oud-gemeentehuis in Passendale. De bouw
van de sociale woningen in Geluveld – op de site van de vroegere parochiezaal – nadert voltooiing. De sociale huisvestingsmaatschappij
De Mandel plant sociale woonprojecten op de locatie van de Hertog van Brabant en in de omgeving Albertstraat – Langemarkstraat. Op de
locatie Ter Berken in de G. Gezellelaan komt er naast een verkaveling van 13 percelen ook een sociaal woonproject van De Mandel. Al deze
woonprojecten zijn centraal gelegen zodat de bewoners zonder grote verplaatsingen kunnen deelnemen aan het sociale leven.
Heraanleg IJzerweg met fietspad
De IJzerweg (verbindingsweg tussen Ieperstraat en Langemarkstraat) werd verbreed, de toplaag vernieuwd en voorzien van een boordsteen. Er werd een vrijliggend en deels
lager gelegen fietspad aangelegd, van de rijbaan gescheiden
door een groenzone. Dit maakt het fietsen niet alleen veiliger
maar ook aangenamer.
Investeren gemeentelijk onderwijs Zonnebeke
De gemeentelijke basisschool De Zonnebloem werd uitgebreid met drie nieuwe klassen, een nieuwe refter en modern
sanitair. Bij de verbouwing van de school werd bijzondere
aandacht besteed aan rationeel energiegebruik via zonnepanelen. De vensters in de oude vleugel zijn ondertussen ook
al voorzien van dubbele beglazing. De scholen volgen ook
de technologische vernieuwingen op de voet. Zo heeft elke
klas van De Zonnebloem al een digitaal bord en worden die
ook in De Regenboog ingevoerd. Ook in Geluveld investeert
de gemeente in REG-maatregelen: het dak wordt geïsoleerd,
de plafonds verlaagd, een nieuwe verwarming geïnstalleerd,
inbouwkasten geplaatst en de elektriciteit vernieuwd. Na
deze werken komen er ook zonnepanelen op het dak van de
school.

IJzerweg

Duurzaam en rationeel energiegebruik
Via subsidies voor zonnepanelen en zonneboilers en voor individuele waterzuiveringsinstallaties wil de gemeente u stimuleren om te kiezen voor duurzaamheid. Dat dit beleid vruchten afwerpt, is duidelijk. In 2010 betaalden wij 41.250 euro
toelage uit aan inwoners voor het plaatsen van zonnepanelen en/of zonneboilers. De technische dienst bekijkt gemeentegebouw na gemeentegebouw en waar mogelijk kiezen we voor alternatieve energiebronnen en maatregelen voor een zuiniger
energiegebruik. Zo kwamen er zonnepanelen op het dak van het nieuwe gebouw van gemeenteschool De Zonnebloem en
op het dak van het gemeentehuis.

Restauratie pastorie Huib Hoste
De pastorie van Zonnebeke – een ontwerp van de modernistische architect Huib Hoste – is gerestaureerd. Het gebouw kreeg in de eerste fase zijn uitzicht uit de jaren ’20 terug. Voor deze
werken ontving de gemeente een toelage van 80 %. In de tweede fase zijn de binnenzijde en
de muur- en raamfragmenten gepland. Op die manier willen wij een belangrijk gebouw uit de
wederopbouwperiode in eer herstellen.
Pastorietuin
De pastorietuin kreeg een directe band met het aanpalende kasteelpark. Het kasteeldomein
vormt de historische kern van onze gemeente. Hier zijn zowel sporen van het abdijleven als van
Wereldoorlog I en de wederopbouw terug te vinden. Daarnaast ligt de archeologische tuin die
toont waar vroeger de abdijkerk en bijhorende gebouwen stonden. Ook de ligging van een dugout uit de Eerste Wereldoorlog is er op aangeduid. Door de pastorietuin en de archeologische tuin
op te nemen in het kasteeldomein krijgt het park een prominentere plaats in het dorp en biedt
het – zowel geschiedkundig als recreatief - een nog grotere belevingswaarde. Het H. Hartbeeld
kreeg een nieuwe plaats waardoor u nu rechtstreeks vanuit de dorpskern kunt binnenkijken in
het kasteeldomein.

Nieuwbouw bko Geluveld
Onze buitenschoolse kinderopvang (BKO)
is met de vier Bondgenootjes heel goed
georganiseerd en is zelfs toonaangevend
voor onze regio. In juni 2010 werd een
compleet nieuw Bondgenootje geopend in
Geluveld. Deze nieuwe bko paalt aan de
kleuterschool en voldoet aan de hedendaagse eisen voor een comfortabele opvang van 52 kinderen.

Trage wegen
Zonnebeke is een landelijke gemeente in een mooie streek en daardoor geliefd bij wandelaars en
fietsers. Om het wandelen en fietsen nog aangenamer te maken, werden de zogenaamde “trage
wegen” in ere hersteld. Samen met het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en vrijwilligers heeft de gemeente een inventaris van alle trage wegen opgemaakt.
De laatste realisatie was de verbetering van de Amontdreef, die de verbinding vormt tussen de
Oude Kortrijkstraat en de Lange Dreve.
Ondernemersplatform
De raad voor lokale economie biedt een platform waarin de lokale ondernemers en zelfstandigen vertegenwoordigd zijn en dat op periodieke
vergaderingen input zal geven aan het beleid. Er werd een beleidsplan voor lokale economie opgemaakt. Het platform krijgt werkingsmiddelen om activiteiten te ondersteunen die het zelfstandig ondernemen in Zonnebeke promoten. Zo vindt er dit najaar het Big Sun Linkevent
plaats in OC ’t Zonnerad. Deze beurs voor lokale handelaars en ondernemers in de gemeente is een organisatie van Unizo Zonnebeke en
Passendale, Markant Passendale en Beselare, met de ondersteuning van de raad voor lokale economie.
Mantelzorg
Mensen worden ouder. Meer ouderen betekent ook meer mensen die zorg nodig hebben. Om mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving te laten wonen, zijn mantelzorgers onontbeerlijk. Gemeente en OCMW sloegen de handen in elkaar en voerden een premie voor
mantelzorg in. Daartoe verhoogt de gemeente de dotatie aan het OCMW en het OCMW werkte de modaliteiten voor deze premie uit. Mantelzorgers kunnen de premie aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW.
Groenaanleg
Na de herinrichting van het openbaar groen in de Tuinwijk in Geluveld pakt de gemeente systematisch de buurtrenovatie in de verschillende
wijken aan: De Patine (Zonnebeke), de Warande (Beselare), Brouckhof (Passendale) en het Boudewijnpark (Zonnebeke). Overal kwam er
onderhoudsvriendelijk groen, met aandacht voor ontmoetings- en speelruimte. De gemeente vertrok hierbij telkens van een inspraakvergaderingen met de respectievelijke wijkbewoners. Zo kreeg elke wijk een groenzone op maat.

Brouckhof
Boudewijnpark

De Patine

Begraafplaatsen
De voorbije jaren werden de begraafplaatsen uitgebreid en heringericht. Het totaalconcept ontving de Funeral
Award. In Geluveld kwam er een schuilhuisje en in Passendale vervangt een beukenhaag de bouwvallige kerkhofmuur. De pijlers op de hoek- en eindpunten zijn in hun oorspronkelijke toestand heropgebouwd met recuperatie van
de ijzerzandstenen. De gemeente maakte een plan op om systematisch de vervallen grafconcessies aan te pakken.
Rode draad doorheen dit plan is respect voor dit stuk erfgoed en behoud van graven met historische of architecturale
waarde. Daarnaast voorzien we ook extra grafkelders en urnenkelders.

Rita Feryn
Efficiënte en klantvriendelijke administratie
In de voorbije jaren gebeurde een interne verhuis binnen het gemeentehuis. De diensten die het meest met de
inwoners te maken hebben, kregen een bureau op de benedenverdieping. De nieuwe onthaalbalie is bijna af. Hier
kunnen bezoekers terecht voor de zogenaamde “snelle” zaken. Als nodig verwijst de baliemedewerker de bezoeker
naar de juiste dienst door. Zo willen we wachttijden zoveel mogelijk beperken. Om de dienstverlening vlotter te
laten lopen, zal de onthaalbalie ruimere openingsuren hanteren.

Parkbeheersplan
Het kasteelpark in Zonnebeke kreeg een complete facelift. In een harmonisch parkbeheersplan werden de krijtlijnen uitgezet waarbinnen het kasteeldomein de komende
tien jaar zal evolueren. Door een aantal bomen te verwijderen, creëerden we meerdere
zichtassen, waardoor er meer parksfeer ontstaat. Ingrepen in het terrein creëerden een
unieke natuurlijke speelruimte. We lieten het slib in de vijver behandelen en een grote
gracht moet slib en erosie tegengaan. De padenstructuur tussen de bomen kwam hoger
te liggen en de bestaande dolomietpaden werden volledig heraangelegd.
Het parkbeheersplan zoekt een evenwicht tussen de – soms uiteenlopende – wensen
van de verschillende gebruikers (sport, natuur, cultuur, recreatie) en het historische
verleden van het park. Het kasteelpark vormt een groene long in het centrum van
Zonnebeke waar inwoners, toeristen of toevallige bezoekers tot rust kunnen komen. In
principe zijn de grote werken van het parkbeheersplan uitgevoerd. Maar ondertussen
loopt de aanleg van de museum- en de pastorietuin. Daardoor moet u als bezoeker nog
eventjes geduld oefenen om het finale resultaat te zien. Toch krijgt u hier een goed
idee van als u - met uw rug naar het kasteelgebouw - over de vijver heen, het park en
de omgeving inkijkt.
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 “Zonnebeekse
pompiers” nemen de nieuwe kazerne
– in de Passendalestraat - vanaf mei in
gebruik.

Boomplantactie
Bomen zuiveren de lucht en groen verhoogt de levenskwaliteit. Elk jaar – dus
ook in 2011 – plant de gemeente streekeigen bomen. Bij deze actie richt de gemeente zich tot de ouders die in het voorbije jaar een kindje kregen. Zij krijgen
een uitnodiging om een geboorteboompje te komen zetten. In 2010 plantten we
een “geboortedreef” in de Grote Molenstraat.

in uitvoering

Museumtuin
In het kasteeldomein zijn momenteel grote werken aan de gang. Hier komt de museumtuin. De gemeente wil daarin roerend en onroerend erfgoed uit de oorlogsperiode tastbaar maken. Tegelijkertijd moet de museumtuin ook het comfort van de
bezoeker verhogen. Het Memorial Museum Passchendaele 1917 had oorspronkelijk een capaciteit voor 25.000 bezoekers per
jaar. Ondertussen komen er jaarlijks wel 60.000 mensen over de vloer. Na de uitbreiding van het museum wordt er gemikt
op maar liefst 100.000 bezoekers per jaar. De nieuwe tentoonstellingsruimte zal bovendien ook een oplossing bieden voor het
nijpende plaatsgebrek om de eigen collectie onder te brengen.
Voor de aanleg van de museumtuin kan de gemeente rekenen op ongeveer 80% subsidies. De opening is voorzien voor april
2012. De museumtuin wordt een bijkomende troef voor Zonnebeke vooral met het zicht op de komende herdenkingsperiode
2014-2018.

Nieuw OC Beselare
Alle deelgemeenten een eigen cultuurzaal op eigen maat, dat was
één van de doelstellingen van ons cultuurbeleid. Zo kregen Geluveld, Zandvoorde, Passendale en Zonnebeke hun eigen OC die door
de plaatselijke verenigingen gretig gebruikt worden. Als laatste is Beselare aan de beurt. De nieuwe zaal in Beselare is gepland bij de
sporthal en het voetbalveld. Het ontwerp van architectenbureau Dierendonckblancke kreeg geleidelijk aan vorm. Tijdens de infovergaderingen – die liepen onder de noemer “Café OC” – konden inwoners
en gebruikers hun vragen en opmerkingen kwijt. Deze opmerkingen
werden in de mate van het mogelijke meegenomen in de verdere
uitwerking. Na het slopen van de kantine van EVC Beselare en de
verplichte archeologische opgravingen (op die locatie bevond zich
vroeger een Duitse begraafplaats uit W.O. I) kunnen de eigenlijke
werken voor de bouw van het OC starten.

Structureel onderhoud van landelijke wegen
Een goed onderhoud van de wegen is een belangrijke taak voor het gemeentebestuur. Zonnebeke beschikt over een uitgebreid,
vooral landelijk, wegennet. Tweejaarlijks wordt een prioriteitenlijst opgesteld van wegen die dringend aan onderhoud of herstel
toe zijn. In 2012 wordt hiervoor 500.000 euro ingeschreven in het budget.
Heraanleg doortocht Geluveld
Een van de belangrijkste projecten 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 ondergronds gebracht worden en komt er volledig nieuwe, hedendaagse verlichting. Ondertussen komt er ook een gescheiden rioleringsstelsel. De omgeving van zowel de lagere school als de kleuterschool zal veiliger
gemaakt worden. De start van de werken is gepland na de zomervakantie. De totale kost van de wegen- en rioleringswerken
bedraagt € 2.994.025,99. De kosten van de laagspanning en openbare verlichting komen op 281.293,97 Uiteindelijk blijft door
subsidiëring het bedrag ten laste van de gemeente beperkt tot 629.202,45 euro.

De Moane vierde
zijn 2e verjaardag

Jeugdhuis
De Zonnebeekse jongeren krijgen een eigen stek. Eens de brandweer verhuisd is naar de nieuwe brandkazerne zal de huidige
kazerne ingericht worden als jeugdhuis. Dit vroegere stationsgebouw krijgt zijn oorspronkelijk uitzicht terug. De binnenkant
wordt omgevormd tot jeugdhuis. Maar De Moane, de groep jongeren die de jeugdhuiswerking voorbereiden, zit ondertussen niet
stil. In afwachting van de opening van het eigenlijke jeugdhuis
organiseren zij nu al jeugdhuisactiviteiten in OC ’t Zonnerad. Ook
de gemeente bleef niet op haar lauweren rusten: zij kreeg voor
dit project van Europa al een subsidie van maar liefst 125 000
euro toegezegd.

Lage schuldenlast
Bij het begin van deze legislatuur in 2007 hebben wij het engagement aangegaan om de personenbelasting, de onroerende voorheffing en de gemeentebelastingen onveranderd te laten tot in 2012. Door een voortdurende schuldafbouw - bestaande leningen
worden afbetaald maar er worden geen nieuwe leningen aangegaan - daalde ook de schuldgraad van 15,51 in 2007 tot 6,77 eind
2010. Hoe lager de schuldgraad, hoe hoger de financiële draagkracht van de gemeente.
Dankzij de gunstige financiële situatie kunnen we reserves aanleggen voor investeringen zoals de bouw van het OC in Beselare
en het uitbreiden van het gemeentelijk rioleringsnet.

Colofon

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 vooral van hoge kost is, heeft de gemeente de kost hiervan tot 2017 al voorzien in het financieel
plan. Tegen eind 2017 zal hiervoor dan ook een kleine 10 miljoen euro gereserveerd zijn.
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