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VOORWOORD

¶¶Gemeenteraad

Beste dorpsgenoot,
We zijn bijna halfweg de beleidsperiode en vinden het belangrijk om je te informeren over het reilen en zeilen in onze gemeente.
Welke plannen werden gerealiseerd, wat is lopende en wat staat er nog op het programma? Deze brochure geeft je een handig overzicht.
Heb je hierover bedenkingen? Aarzel niet en laat het ons weten.
Ingrid Vandepitte,
Schepen van Communicatie

Dirk Sioen,
Burgemeester

SITUERING & CONTEXT
¶¶Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Eind 2012 waren het gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen werd opgeroepen om terug naar de stembus te trekken. In Zonnebeke koos
24,6 % van de bevolking voor SP.A, 28,2 % voor CD&V en 47,2 % voor INSPRAAK. 6,06 % stemde blanco of ongeldig. INSPRAAK en CD&V
gingen een coalitie aan waardoor SP.A in de oppositie zetelt.
Dirk Cardoen startte in 2013 de nieuwe legislatuur als Burgemeester. Ondertussen werd hij eind 2014 vervangen door Dirk Sioen. De huidige
bestuursploeg ziet er als volgt uit:

¶¶Schepencollege
Burgemeester: Dirk Sioen INSPRAAK
Ieperstraat 21, 8980 Zonnebeke
T 0496 31 71 01 - E burgemeester@zonnebeke.be
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Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, noodplanning,
brandweer, politie + G.A.S, preventie, ontvangsten in het algemeen,
huisvesting, openbare werken, riolering en grachten, nutsvoorzieningen

1ste Schepen: Luk Hoflack INSPRAAK
Dadizelestraat 128, 8980 Zonnebeke
T 0477 03 64 71 - E luk.hoflack@zonnebeke.be

Bevoegdheden: onderwijs, jeugd, financiën en begroting, duurzaam beleid en energie, internationale samenwerking, erediensten

2de Schepen: Sabine Vanderhaeghen INSPRAAK
Dadizelestraat 34, 8980 Zonnebeke
T 057 46 79 07 - E sabine.vanderhaeghen@zonnebeke.be

Bevoegdheden: archief, toerisme en onroerend erfgoed, museum
en erfgoed, 14-18 en honderdjarige herdenking WOI, buitenschoolse kinderopvang, volksgezondheid

3de Schepen: Ingrid Vandepitte CD&V
Goudberstraat 2, 8980 Zonnebeke
T 0472 95 54 68 - E ingrid.vandepitte@zonnebeke.be

Bevoegdheden: communicatie, lokale economie en middenstand,
cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, sport en beweging, roerend en
immaterieel erfgoed

4de Schepen: Johan Demonie INSPRAAK
Oude Wervikstraat 9, 8980 Zonnebeke
T 0479 24 60 44 - E johan.demonie@zonnebeke.be

Bevoegdheden: groendienst, personeel technische dienst werklieden, begraafplaatsen onderhoud, landbouw, huisvuil en containerpark, mobiliteit, dierenwelzijn

5de Schepen: Michiel Descheemaeker INSPRAAK
Lange Dreve 8F, 8980 Zonnebeke
T 0494 47 48 69 - E michiel.descheemaeker@zonnebeke.be

Bevoegdheden: ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu,
leefmilieu, onroerend patrimonium: onderhoud en beheer, wonen
en sociale huisvesting

OCMW Voorzitter: Maria Vandermeiren INSPRAAK
Kleine Molenstraat 29, 8980 Zonnebeke
T 0478 59 91 35 - E maria.vandermeiren@zonnebeke.be

Bevoegdheden: informatica, armoede, gelijke kansenbeleid,
burgerlijke stand en bevolking, personeelsbeleid, senioren, sociale
zaken, OCMW
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BLONDEEL Luc

SP.A

Beselarestraat 92, 8980 Zonnebeke

info@juwelierblondeel.be

BRYON Franky

SP.A

Menenstraat 194, 8980 Zonnebeke

franky.bryon@s-p-a.be

D’ALLEINE Thijs

INSPRAAK

Oude Komenstraat 16, 8980 Zonnebeke

thijsalleine@gmail.com

D’HELLEM Evelien

SP.A

Geluwestraat 10/0101, 8980 Zonnebeke

evedhellem@hotmail.com

DELEU Frans

INSPRAAK

Sportlaan 8, 8980 Zonnebeke

frans.deleu@telenet.be

DENORME Patrick

CD&V

Vijfwegestraat 2, 8980 Zonnebeke

patrick.denorme@scarlet.be

DEBUCQUOY Marie

INSPRAAK

Molenstraat 15, 8980 Zonnebeke

debucquoymarie@hotmail.com

DURNEZ Paul

CD&V

Tresoriersstraat 21, 8980 Zonnebeke

durnez.borry@telenet.be

JONCKHEERE Joachim

CD&V

Nieuwstraat 50/202, 8980 Zonnebeke

joachim.jonckheere1@telenet.be

LELEU Johan

INSPRAAK

Oude Moorsledestraat 10b, 8980 Zonnebeke

johan_leleu@hotmail.com

MEERSSEMAN Koen

CD&V

Warden Oom Laan 25, 8980 Zonnebeke

meersseman_k@hotmail.com

PATTYN Wendy

SP.A

Zillebekestraat 34, 8980 Zonnebeke

pattyn_wendy@hotmail.com

TALLY Johan

INSPRAAK

Zandvoordeplaats 69, 8980 Zonnebeke

johan.tally@skynet.be

VANDOOLAEGHE Jan
Voorzitter Gemeenteraad

INSPRAAK

Langemarkstraat 9a, 8980 Zonnebeke

j.vandoolaeghe@hotmail.com

VERMEEREN Maxim

SP.A

Langemarkstraat 90, 8980 Zonnebeke

maxim.vermeeren@telenet.be

VANGHELUWE Sophie

INSPRAAK

Potegemstraat 6, 8980 Zonnebeke

luc.versavel1@telenet.be

VERSTRAETE Marc

CD&V

Schipstraat 46, 8980 Zonnebeke

marc.verstraete9@telenet.be

¶¶Missie | Waarden | Meerjarenplan
De huidige bestuursploeg wil van Zonnebeke een landelijke, dynamische gemeente maken met een bruisend verenigingsleven. Zorgzaamheid, cultuur, respect voor elkaar en voor het verleden en ondernemingszin staan hierbij centraal. Om dit te bereiken, stelden ze een
meerjarenplan 2014-2019 op. Het meerjarenplan omvat 11 beleidsdoelstellingen, gekoppeld aan 28 actieplannen:

1 Aangenaam en comfortabel wonen in Zonnebeke

7 Zonnebeke, een schone gemeente

2 Een efficiënte en klantvriendelijke administratie

8 Zonnebeke, een sportieve gemeente

3 Goed patrimoniumbeheer in het belang van alle gebruikers

9 Een cultuurbeleid op maat van de mensen

4 Werken aan een verbeterde mobiliteit en verkeersveiligheid

10 Ruimte om te ondernemen en te werken

5 Werken aan veiligheid en preventie

11 Buffer onvoorziene omstandigheden

6 Zonnebeke, een zorgzame gemeente

Verder in de brochure geven we je graag een woordje meer uitleg over de beleidsdoelstellingen en de concrete acties. We overlopen alle
geplande investeringen. Wat werd er al gerealiseerd? Wat staat er nog op de agenda? Alle investeringen krijgen een label UITgevoerd ,
op het programma of IN UITVOERING . De uitgevoerde investeringen zijn volledig afgehandeld. De acties die worden uitgevoerd, zijn reeds
gestart maar nog niet volledig afgerond. De zaken die op het programma staan, worden in de loop van de bestuursperiode aangevat. In deze
beleidsnota krijg je een stand van zaken.
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Begin dit jaar werd het RUP vernietigd door de Raad van State. Er wordt gestart met de opmaak van een nieuw RUP.

BELEIDSDOELSTELLING 1: AANGENAAM EN COMFORTABEL WONEN IN ZONNEBEKE

De gemeente zal er een zaak van maken om hierover duidelijk te communiceren via infovergaderingen en een duidelijke
brochure die uiteenzet wanneer wat zal gebeuren.

ACTIEPLAN 1

SOCIALE WONINGEN REALISEREN

ACTIEPLAN III

WOONUITBREIDINGS EN –INBREIDINGSPROJECTEN REALISEREN

¶¶Project Albertstraat – Zonnebeke
IN UITVOERING De gemeente Zonnebeke bouwt i.s.m. de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en De Mandel een reeks sociale woningen in de
Albertstraat. In de Langemarkstraat staan 5 sociale koopwoningen en 25
sociale huurwoningen. Aan de overzijde komen er 7 huurwoningen langs de
IJzerweg.

De 25 huurwoningen bestaan uit 6 gezinswoningen met 3 slaapkamers, 5 seniorenwoningen met 1 slaapkamer en 14 stapelwoningen met 2 slaapkamers.
De woningen zijn respectievelijk geschikt voor maximaal 4, 2 en 3 gezinsleden. Op het terrein worden ook 29 garages gebouwd zodat elke woning over
een autobergplaats beschikt. Kandidaat-huurders moeten zich inschrijven bij
de Mandel. De formulieren kun je aanvragen bij de woondienst.

Langemarkstraat

Binnen hetzelfde project worden eveneens 5 koopwoningen gerealiseerd. De
koopwoningen zijn geschikt voor 5 personen: er zijn 3 slaapkamers, 1 badkamer en 1 garage. De keuken wordt niet geplaatst, maar alle leidingen en aansluitmogelijkheden worden voorzien. Elke woning beschikt eveneens over een
regenwaterput van 10 000 liter. De prijs van de koopwoningen wordt bepaald
volgens de kostprijs van alle werken.

Om dit project te realiseren, zullen riolerings-, wegenis- en omgevingswerken worden uitgevoerd in de Albertstraat en de Langemarkstraat.
Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en er worden nieuwe openbare verlichtingspalen geplaatst.

¶¶GRUP woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat
op het programma De provincie keurde het woonprogramma van 2012-2017 goed waardoor er in Zonnebeke 101 extra woningen mogen
gebouwd worden. 60 van de 101 extra woningen komen in het woonuitbreidingsgebied tussen de Kraaiveldstraat en de Doornkouterstraat
in Passendale. Hiervoor moet een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt worden. De uitvoering zal in drie fasen verlopen. De
eerste fase gebeurt op gronden die eigendom zijn van de gemeente. Daarnaast voorziet de gemeente ook een zestal satellietwoningen voor
mensen met mentale of fysieke beperkingen.

¶¶Herziening GRS
op het programma Het huidige Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is verouderd. Het plan werd goedgekeurd in 2004 en focuste op de
periode tot en met 2007. De gemeente wil een volledig nieuw structuurplan opstellen voor de periode tot 2022. Om de duurzame, culturele,
toeristische, architecturale en ruimtelijke ambities van onze gemeente te kunnen realiseren, is er nood aan een actuele visie omtrent
ruimtelijk beleid en de thema’s wonen, bedrijvigheid, lokale economie, toerisme, mobiliteit en recreatie. Bij het opstellen van het nieuw
ruimtelijk structuurplan wil het gemeentebestuur graag actief de burger betrekken. Het bestuur wil tegelijk graag elke burger bevragen. Op
die manier krijgt het bestuur zicht op wat er leeft bij de bevolking en waar het beleid bijgestuurd moet worden. De gemeente Zonnebeke
wil daarom een algemene bevolkingsbevraging uitvoeren waarbij elke inwoner van groot-Zonnebeke vanaf 16 jaar bevraagd wordt over een
heleboel onderwerpen en zelf suggesties kan doen. Ruimtelijke aspecten die van belang zijn voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
(de originele insteek voor het opstellen van de bevolkingsbevraging) vormen dus een onderdeel van de algemene bevolkingsbevraging.

De gemeente wil dus besturen met de burger als partner. Halverwege de bestuursperiode is het tijd om de burger te vragen zijn stem te
laten horen met de bedoeling het beleid nog te kunnen bijsturen in het tweede deel van de bestuursperiode.

¶¶Wooninbreidingsproject Marktplein Beselare
op het programma De gemeente kocht een aantal woningen om het marktplein een nieuw elan te geven. Na een marktstudie zal bepaald
worden aan welke noden er moet tegemoetgekomen worden.

extra De Mandel bouwt momenteel 6 sociale

huurwoningen en 2 koopwoningen langs de Guido Gezellelaan te Zonnebeke (site Ter Berken).
Daarna komen er nog 8 sociale huurappartementen op het kerkplein te Beselare.

¶¶GRUP Oude Rijkswachtkazerne

Site Ter Berken inZonnebeke

Kerkplein in Beselare

ACTIEPLAN II

SANEREN NONNEBOSSEN
op het programma Het recreatiedomein de Nonnebossen is vandaag privaat terrein. Alle bewoners betalen een gemeenschappelijk kost

voor de wegen. De gemeente Zonnebeke wil de Nonnebossen toevoegen aan het openbaar domein zodat de bewoners niet langer de kosten
voor de wegen moeten betalen. Om openbaar domein te worden, moeten de Nonnebossen wel een aantal veranderingen ondergaan. De
kosten van deze veranderingen zullen eenmalig worden doorgerekend aan de bewoners van de Nonnebossen. Volgende aanpassingen zullen
worden doorgevoerd om wettelijk in orde te zijn:

UITgevoerd De voormalige Rijkswachtkazerne staat leeg en heeft sinds de politiehervorming geen functie meer. Rondom de oude
Rijkswachtkazerne liggen ook heel wat onbebouwde gronden. Het OCMW heeft daarom de vroegere Rijkswachtkazerne aangekocht en
de nabijgelegen onbebouwde gronden omgevormd tot woongebied. Op deze manier heeft het OCMW een zone voor eengezinswoningen
gecreëerd die aansluit bij de dorpskern van Zonnebeke en de bestaande woonwijk De Patine. De nieuwe zone voorziet een inplanting voor
20 tot 25 woningen.

¶¶Zandvoorde spreekt
IN UITVOERING Samen met de burger willen we nadenken over waar we met Zandvoorde naartoe willen. Daarvoor wordt er via actieve
participatie met de burger een toekomstvisie uitgetekend waarbij er aandacht is voor onder meer mobiliteit, ruimtebeheer, groen- en woonomgeving, vrije tijd en toerisme.

• Er moet een gescheiden rioleringsstelsel komen zodat het regenwater wordt gescheiden van het afvalwater.
• De wegen moet verbreed worden zodat de ophaaldienst, de brandweer-, politie- en ziekenhuiswagens vlot de huizen kunnen bereiken.
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BELEIDSDOELSTELLING 2: EEN EFFICIËNTE EN KLANTVRIENDELIJKE ADMINISTRATIE
ACTIEPLAN I

ICT IN HET ALGEMEEN
¶¶Nieuwe server
IN UITVOERING De huidige server van de gemeente is dringend aan vernieuwing toe: het systeem is verouderd en er is onvoldoende capaciteit. Ook het slecht functioneren van de wandlezers was daar een gevolg van. De gemeente en het OCMW kochten samen een nieuwe
server. Op die manier wil de administratie evolueren naar een beter digitaal archief.

¶¶Nieuwe website
IN UITVOERING De gemeentelijke website was sterk verouderd. Na 10 dienstjaren mocht hij in oktober 2015 op pensioen. Op 1 oktober 2015
lanceerde de gemeente namelijk een volledig nieuwe website. Eerst en vooral werd de structuur aangepast. Er wordt niet langer gecommuniceerd vanuit de diensten. Wel is de website thematisch ingedeeld zodat de bezoeker snel de gewenste informatie vindt. Naast een andere
indeling, werkt de website ook veel sneller en efficiënter. Bedrijven en verenigingen staan gebundeld in een handige gids, formulieren
kunnen rechtstreeks online ingevuld worden, alle contactgegevens en locaties worden aangeduid op kaart en de website is makkelijk raadpleegbaar via tablet of smartphone. Als kers op de taart werd de website ook in een volledig nieuw kleedje gestopt.

Begin 2016 krijgen ook het Memorial Museum Passchendaele 1917 en de dienst voor toerisme hun eigen nieuwe website.

¶¶Nieuwe computers GBS De Zonnebloem
UITgevoerd Gemeentelijke Basisschool De Zonnebloem kreeg een reeks nieuwe computers omdat hun huidige computers al 7 jaar oud zijn
en niet meer optimaal werken.

¶¶Tijdsregistratie
UITgevoerd De gemeente kocht een tijdsregistratiesysteem aan om de gepresteerde uren, de verloven en de aanwezigheden van het
personeel beter te kunnen bijhouden..

¶¶Vernieuwen printers
UITgevoerd Om de print-, papier- en inktkosten te laten dalen, kocht de gemeente een hele reeks nieuwe printers. Deze printers verbruiken
veel minder inkt en realiseren zo een serieuze besparing.

ACTIEPLAN II

¶¶Scheidingswand archief
op het programma Er zal een scheidingswand in de kelder geplaatst worden om het archief (met dossiers) te scheiden van andere

gestockeerde goederen. Dit wordt verplicht door de provincie.

¶¶AANKOOP WERKMATERIAAL POETSDIENST
UITgevoerd De gemeente kocht een professionele wasmachine voor de poetsdienst. Zaken die vroeger uitbesteed werden, kunnen hierdoor een pak goedkoper zelf worden uitgevoerd.

BELEIDSDOELSTELLING 3: GOED PATRIMONIUMBEHEER
ACTIEPLAN I

OPWAARDEREN ONROEREND ERFGOED
¶¶Renovatie Huib Hoste Pastorij en inrichting kenniscentrum

UITgevoerd De voormalige Huib Hoste Pastorij werd volledig gerenoveerd en omgebouwd tot kenniscentrum. Het kenniscentrum omvat 2
grote collecties die het erfgoed en het verleden van Zonnebeke en haar deelgemeentes bewaren. Enerzijds is er het documentatiecentrum
van het Memorial Museum Passchendaele 1917 met een collectie vol naslagwerken, kaartmateriaal en foto’s over WOI. Daarnaast zijn ook
de bibliotheek en het archief van de Zonnebeekse Heemvrienden ondergebracht in het kenniscentrum.
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¶¶Kasteelgebouw onderhouden
op het programma Om de houten vloer in het kasteel goed te onderhouden, moet de vloer opnieuw geboend worden.

BELEIDSDOELSTELLING 4: MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID VERBETEREN
ACTIEPLAN I

ONVEILIGE PUNTEN VERBETEREN

ACTIEPLAN II

VERKOOP ONROERENDE GOEDEREN

¶¶Doortocht Geluveld
¶¶Verkoop Pastorie Passendale
IN UITVOERING De oude pastorie in Passendale wordt
niet langer gebruikt door de gemeente en wordt dan
ook verkocht. De oppervlakte van de site is 461 m². De
verkoop gebeurt onderhands via het systeem van bod met
gesloten omslag.

¶¶Oud RECYCLAGEPARK

Pastorie Passendale

IN UITVOERING De bouw van het nieuw recyclagepark
startte begin maart 2015. Wanneer het nieuw recyclagepark opent in december 2015, zal het huidige verkocht
worden. De site, gelegen in de ambachtelijke zone
Polderhoek, heeft een oppervlakte van 5769 m² en zal onderhands verkocht worden via het systeem van bod met
gesloten omslag. Potentiële kopers komen pas in aanmerking wanneer ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

UITgevoerd De N8 loopt dwars door het centrum van Geluveld. De dorpskern en de schoolomgeving werden heringericht om dit drukke
punt veiliger te maken. Tijdens de werken werd ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat het regenwater van het afvalwater
scheidt. Dit project liep van 2011 tot 2014 en werd uitgevoerd i.s.m. het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen en Aquafin.

Na de werken in het centrum van Geluveld, werden de omleidingswegen hersteld. Deze wegen hadden heel wat zware schade opgelopen
door het vele en zware verkeer gedurende de omleiding voor de werken.

¶¶Verbeteren landelijke wegen
IN UITVOERING De gemeente voorziet elk jaar budget om herstellingen uit te voeren aan landelijke wegen die schade opgelopen hebben of
dringend aan vernieuwing toe zijn.

¶¶Toegangsweg en parkeerplaatsen
op het programma Er komen nieuwe parkeerplaatsen achter de woningen in de Langemarkstraat en nabij het voetbalplein van SC Zonnebeke. Ook is er een nieuwe toegangsweg achter de woningen in de Langemarkstraat die ook een voetgangers- en fietsverbinding is tussen de
IJzerweg en de rotonde aan de kerk.

¶¶Mispelarestraat
UITgevoerd Om de veiligheid in de Mispelarestraat in Passendale te verbeteren, werd de weg verbreed en volledig heraangelegd. Dit project werd uitgevoerd i.s.m. de firma Pasfrost.

¶¶Verkoop woning Wervikstraat 9

¶¶Trekkingsrechten plattelandsfonds

UITgevoerd De woning van het OCMW werd niet langer gebruikt en

werd dan ook begin dit jaar verkocht. De verkoop verliep via het systeem
van bod met gesloten omslag.

¶¶Landbouwgronden

Mispelarestraat

¶¶Doortocht Beselare

UITgevoerd De gemeente verkocht een reeks landbouwgronden nabij

UITgevoerd De N303 doorkruist het centrum van Beselare.

het kasteeldomein. De gronden werden in 2010 aangekocht voor het Passchendaele Memorial Park maar slechts een gedeelte werd in het park
opgenomen. De gronden die geen deel uitmaken van het park werden
terug openbaar verkocht als landbouwgrond.

Om de veiligheid te verhogen rondom dit druk punt, werd het
centrum van Beselare volledig heringericht. Tijdens de werken
werd ook de riolering aangepast. Nu ligt er een gescheiden
stelsel dat het regen- en afvalwater van elkaar scheidt. Dit
project liep van 2012 tot 2014 en werd gerealiseerd i.s.m. het
Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.

ACTIEPLAN III

INSTANDHOUDEN PRIVAAT PATRIMONIUM
Mispelarestraat

¶¶Aankoop Beselare centrum en Wervikstraat 2
De gemeente kocht een aantal woningen om het marktplein een nieuw
elan te geven. Na een marktstudie zal bepaald worden aan welke noden
er moet tegemoetgekomen worden.
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Omdat Zonnebeke een landelijk karakter heeft, krijgt de
gemeente jaarlijks een budget van de hogere overheid om
landelijke wegen te herstellen.

Na de herinrichting van het centrum, werden de omleidingswegen hersteld. Deze liepen heel wat schade op door het vele en
zware verkeer.

¶¶Herinrichting schoolomgeving Berten Pilstraat Zonnebeke
UITgevoerd De omgeving rond de gemeentelijke Basisschool De Zonnebloem werd volledig heringericht om de veiligheid voor de kinderen
Wervikstraat 9

en hun ouders te verhogen. Tijdens de werken werd ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat het regen- van het afvalwater
scheidt.

BELEIDSNOTA |

9

BELEIDSDOELSTELLING 5: WERKEN AAN VEILIGHEID EN PREVENTIE
ACTIEPLAN I

BLIJVEN BOUWEN AAN EEN GOED UITGERUSTE EN EFFICIËNTE BRANDWEER
De gemeentelijke brandweer van Zonnebeke maakt sinds 1 januari 2015
deel uit van de overkoepelende brandweerzone Westhoek. Het materiaal
wordt nu door de zone geleverd.

¶¶Aankoop autopomp
UITgevoerd Het gemeentebestuur kocht samen met de steun van de

brandweerzone en de federale overheid een autopomp voor de brandweer.
Met dit voertuig kan de brandweer sneller en beter blussen.

¶¶Vernieuwen verouderd materiaal brandweer
©Thomas Depover

OC Beselare - De Leege Platse

BELEIDSDOELSTELLING 6: ZONNEBEKE, EEN ZORGZAME GEMEENTE

¶¶Omgeving OC Beselare
UITgevoerd Tijdens de vorige bestuursperiode kreeg Beselare een splinternieuw OC. De Leege Platse opende in juni 2013. In 2014 plaatste

de gemeente openbare verlichting rond de parking en het OC.

GOED UITGERUSTE EN EFFICIËNTE TECHNISCHE DIENST
¶¶Wagenpark technische dienst
Het gemeentebestuur voorziet elk jaar budget voor het
wagenpark van de technische dienst. Dit budget wordt
aangewend wanneer oude wagens moeten vervangen
worden.

¶¶Wagen rattenpakker
UITgevoerd Het gemeentebestuur kocht een jeep zodat
de rattenpakker gemakkelijker de beken kan bereiken.

| BELEIDSNOTA

ACTIEPLAN I

IJVEREN VOOR KWALITEIT IN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Het gemeentebestuur wil kwalitatief gemeentelijk onderwijs aanbieden en investeert daarom in de infrastructuur van de gemeentelijke
scholen.

ACTIEPLAN II
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UITgevoerd Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een bedrag om verouderd materiaal van de brandweer te vervangen. In 2015 werd dit budget
stopgezet.

¶¶GBS Zonnebeke
UITgevoerd In 2014 kreeg GBS Zonnebeke
een nieuwe kleuterklas met bijhorend nieuw
meubilair. De PC klas kreeg nieuwe stoelen
en een digitaal bord en de leerkrachten
kregen een laptop.

¶¶GBS Geluveld
UITgevoerd In de kleuterschool van GBS
Geluveld werd de speelplaats groter gemaakt en een ontdekkingsmuur geplaatst. In
de basisschool werd het dak van de turnzaal
hersteld en de ramen herschilderd. Om
het chronisch plaatsgebrek aan te pakken,
werd een containerklas aangekocht, het
schoolhuis werd verbouwd tot klasruimte en
er werd extra meubilair voorzien.

GBS Geluveld - containerklas
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ACTIEPLAN II

ACTIEPLAN VI

¶¶Heksenwegeltje

¶¶Speeltoestellen parkdomein

AANDACHT VOOR TOEGANKELIJKHEID

JONGEREN EEN AANGEPASTE PLAATS GEVEN

UITgevoerd Wandelpad het ‘Heksenwegeltje’ werd aangepast zodat ook rolstoelgebruikers vlot het wandelpad kunnen gebruiken.

op het programma Midden in het centrum van Zonnebeke ligt het prachtige kasteeldomein. Het park vormt de ideale plek voor wandelaars,

joggers, fietsers, families en toeristen. Steeds meer mensen vinden de weg naar het park. De gemeente wil daarom investeren in meer
speeltoestellen voor de kinderen.

¶¶Gemeentelijke gebouwen
op het programma De gemeente streeft ernaar om alle gemeentelijke gebouwen toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Heel wat
gebouwen voldoen reeds aan deze vereiste. In de nabije toekomst bekijken we ook de mogelijkheden om de nog resterende gebouwen aan
te passen.

ACTIEPLAN III

OPRUIMEN KERKHOVEN
Uitgesteld Deze actie werd uitgesteld omdat er andere zaken prioritair zijn, bijvoorbeeld de uitbreiding van het kerkhof van Zandvoorde.
Wel werden er extra columbariumnissen geplaatst op het kerkhof van Geluveld.

ACTIEPLAN IV

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
In Zonnebeke blijft de vraag naar kinderopvang toenemen. Om aan die stijgende vraag te voldoen, creëert het gemeentebestuur extra
capaciteit.

¶¶Nieuwbouw BKO Passendale

BELEIDSDOELSTELLING 7: ZONNEBEKE, EEN SCHONE GEMEENTE
ACTIEPLAN I

IN UITVOERING De kinderopvang in Passendale bood plaats aan 24 kinderen. Vorig jaar besliste het gemeentebestuur om het OC van Passen-

dale om te bouwen tot nieuwe kinderopvang. In de nieuwe opvang zullen 80 kinderen naar hartenlust kunnen spelen en ravotten.

¶¶Uitbreiding BKO Beselare
IN UITVOERING De huidige locatie in Beselare, een
nieuwbouw uit 2005, biedt plaats aan 57 kinderen. Na de
uitbreiding in 2005 blijkt dat er nog steeds plaatsgebrek is.
Het gemeentebestuur besliste dan ook vorig jaar om de capaciteit uit te breiden tot 107 kinderen. Er komt een tweede
verdieping waardoor de capaciteit bijna verdubbelt.

NIEUW RECYCLAGEPARK
IN UITVOERING In 2008 keurde de gemeenteraad de bouw van een nieuw recyclagepark goed. Het nieuw recyclagepark komt in de
Kortekeerstraat en zal werken via het DIFTAR-systeem. In 2011 werd een voorontwerp goedgekeurd en een studiebureau aangesteld. Het
gemeentebestuur diende het dossier in bij de hogere overheid voor subsidiëring en ondertussen werden ook de nodige vergunningen verkregen. In december 2015 opent het nieuw recyclagepark.

¶¶Uitbreiding BKO Zonnebeke
BKO Zonnebeke

BKO Passendale

UITgevoerd De capaciteit van BKO Zonnebeke werd recent
verhoogd van 45 naar 65 kinderen. De zolder werd verbouwd
en op 14 maart 2015 werd de zolder officieel ingehuldigd.

ACTIEPLAN V

KERKFABRIEKEN ONDERSTEUNEN
IN UITVOERING Alle kerkfabrieken van groot-Zonnebeke hebben een investeringsprogramma. De gemeente voorziet elk jaar budget om de
kerken hierbij te ondersteunen. Meestal gaat het om herstellingen van het dak, de ramen of andere infrastructuur.
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BELEIDSDOELSTELLING 8: ZONNEBEKE, EEN SPORTIEVE GEMEENTE
ACTIEPLAN I

INVESTEREN IN AANGENAME WANDELPADEN
De gemeente voorziet jaarlijks een budget om onverharde wandel- en voetwegen te onderhouden.

ACTIEPLAN II

ACTIEPLAN II

INVESTEREN IN SPORTINFRASTRUCTUUR

WERKEN AAN PROPER AFVALWATER

¶¶Sportinfrastructuur voetbal Geluveld

op het programma Rioleringsdossiers 2015 – 2016 – 2017 – 2018

op het programma De voetbalclub uit Geluveld krijgt nieuwe

Tijdens de komende jaren worden nog een aantal rioleringswerken uitgevoerd. Volgende straten staan nog op het programma:
• Het eerste deel van de
Albertstraat en het kruispunt
met de Langemarkstraat

• Reutelhoekstraat

• Osselstraat

• Menenstraat

kleedkamers en een nieuwe kantine. Alle andere voetbalclubs uit
groot-Zonnebeke kregen deze infrastructuur reeds.

• ’s Graventafelstraat

• Haringstraat

• Deel van de Kloosterlaan

¶¶Sportinfrastructuur voetbal Passendale

• Oude Kortrijkstraat

• Sterrestraat

• Frezenbergstraat

• Oude Wervikstraat

• Mosselmarktstraat

• Bellewaerdestraat

¶¶Riolendatabank
De gemeente voorziet elk jaar budget om alle rioleringswerken bij te houden in de riolendatabank. Wanneer iemand de ligging van zijn
riolering opvraagt, kan dat makkelijk geraadpleegd worden via het GIS-systeem.

¶¶Extra IBA’s
De gemeente Zonnebeke voorziet elk jaar budget om subsidies te verlenen van maximum € 800 voor het plaatsen van een IBA of een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Aan de hand van het zoneringsplan kan je nagaan welke woningen een IBA moeten plaatsen.
Het gaat om huizen die liggen in zones waar geen rioleringsnetwerk aanwezig is.

ACTIEPLAN III

Voetbalplein Beselare

¶¶Sportinfrastructuur voetbal Zonnebeke
IN UITVOERING SC Zonnebeke is de sterkst groeiende voetbalclub in de gemeente. Momenteel loopt er al een samenwerking met Blue Star
Geluveld omtrent uitwisseling van de terreinen. Toch blijft extra ruimte om te trainen van groot belang voor de clubwerking. Het voetbalterrein in Zonnebeke wordt daarom uitgebreid met een extra speeldveld. Het terrein werd al aangekocht en nu start de aanleg van het veld.
Het veld zou moeten speelklaar zijn in het voorjaar van 2016. Dit terrein zal kunnen gebruikt worden door elke club die het nodig heeft.

BELEIDSDOELSTELLING 9: EEN CULTUURBELEID OP MAAT VAN DE MENSEN

ZONNEBEKE LEEFT EN GIDST

ACTIEPLAN I

MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917
VERDER UITDIEPEN

¶¶Opmaak GRUP voor toeristische recreatieve assen
op het programma In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zijn 2 toeristische recreatieve assen voorzien: een Noord-Zuidas en
Oost-Westas. In het herziene Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is een kader voorzien voor toeristische en recreatieve voorzieningen en
aanverwanten.

¶¶Museumtuin ontwikkelen

Het GRUP “Toeristische Recreatieve assen” zal worden opgestart om een oplossing te zoeken voor de zonevreemde cafés en restaurants.
Er wordt een beleidsvisie opgesteld omtrent het bestaand toeristisch netwerk, de fiets- en wandelroutes en de verblijfsaccommodatie in de
vorm van Bed & Breakfast, kampeergelegenheid en standplaats voor mobilhomes.

¶¶Kapitaalsverhoging MIROM
UITgevoerd MIROM, milieuzorg Roeselare en Menen, is een samenwerkingsverband tussen de intercommunales van Roeselare en van

Menen. De 15 aangesloten gemeenten hebben een gelijklopend afvalbeleid. Bij elke nieuwe bestuursperiode wordt het bedrag van het
geplaatst kapitaal van de MIROM aangepast volgens de bevolkingsaangroei van de deelnemende gemeenten. Dit is zo vastgelegd in de
statuten van de algemene vergadering van de MIROM.
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op het programma Rond het voetbalterrein van FC Passendale zal
een parking aangelegd worden. De grond voor deze parking werd
aangekocht in 2013 maar door de werken in de Osselstraat werd
de aanleg van de parking een tijdje uitgesteld. Naast een parking,
komt er ook een kleine polyvalente infrastructuur met tennisaccommodatie en een oefenterrein voor het voetbal.

Gerestaureerde noodwoning uit 1922

UITgevoerd In 2014 werd in de Museumtuin een originele noodwoning geopend.
Deze noodwoning van Amerikaanse afkomst werd in 1922 gebouwd te Wevelgem.
Het was één van de vele types barakken die na de oorlog in de Westhoek werd
gebouwd. De barak bleef de tand des tijds weerstaan en in 2013 kon het Memorial
Museum het gebouw overbrengen naar Zonnebeke. Het werd er met de steun van
de Amerikaanse overheid heropgebouwd en gerestaureerd in haar oorspronkelijke
staat. De voorgevel en voorkamer die door bominslagen van de Tweede Wereldoorlog verloren gingen, werden hierbij minutieus gereconstrueerd. Binnen kan je een
tentoonstelling vinden over de Amerikaanse aanwezigheid in Vlaanderen in de Eerste
Wereldoorlog en over de wederopbouw. Daarnaast tonen diorama’s het dagelijkse
leven in de naoorlogse verwoeste gebieden.
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¶¶Aanleg mindervaliden pad
UITgevoerd De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om het museum te bezoeken. Rondom het Memorial
Museum Passchendaele 1917 en de dienst voor toerisme werd dan ook een mindervaliden pad aangelegd. Zo kunnen ook rolstoelgebruikers
makkelijk het gebouw bezoeken.

¶¶Uitbreiding parking Tyne Cot Cemetery
UITgevoerd Tyne Cot Cemetery is de grootste Commonwealth begraafplaats ter wereld. Met jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers

is Tyne Cot Cemetery ook de meest bezochte Wereldoorlog I-site in de Westhoek. Om het stijgend aantal bezoekers te kunnen blijven
ontvangen, legde het gemeentebestuur een extra parking aan.

ACTIEPLAN II

TOEGANGSCONTROLE GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
Passchendaele Memorial Park

¶¶Sporthal
UITgevoerd De sporthal in Beselare kreeg elektronische sloten waardoor je het gebouw kunt openen via een badgesysteem.

¶¶Legacy of Passchendaele
UITgevoerd Midden 2014 werd de aanleg van het Passchendaele Memorial Park afgerond en in augustus volgde samen met het traditionele Museumweekend de officiële opening. Landschap, recreatie en educatie vormen een leidraad binnen het ontwerp. Naast een ruime
parking, evenementenweide en ruimte voor natuur en recreatie zijn de ‘Passchendaele Memorial Gardens’ een opmerkelijk onderdeel.
Deze tuintjes in de vorm van een poppy behandelen telkens 3 thema’s van herdenking en zijn bedoeld als herinneringstuin voor naties die
meestreden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze worden in de periode 2014-2018 ingevuld. Gelijklopend werd intussen ook begonnen met de
aanleg van drie cultuurhistorische wandellussen met infopanelen. Een wandellus naar Tyne Cot (8,5 km) en het Polygoonbos (9 km) starten
aan het kasteel van Zonnebeke. Een derde wandeling (4,4 km) zal het erfgoed rond Geluveld verbinden. De aanleg wordt in de loop van 2015
afgerond.

ACTIEPLAN III

KWALITATIEVE GEBOUWEN TER BESCHIKKING STELLEN
¶¶Structureel onderhoud
Zonnebeke heeft een bruisend verenigingsleven dat frequent gebruik maakt van de uitleendienst. De gebouwen en het materiaal moeten
dus goed onderhouden worden. Daarom voorziet de gemeente elk jaar een budget voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

¶¶Meubilair

¶¶Aanleg parking Polygon Wood
UITgevoerd De begraafplaatsen Buttes New British Cemetery en Polygon Wood Cemetery zijn naast Tyne Cot Cemetery de drukst bezochte

sites in Zonnebeke. Wegens de grote nood aan parking bij de oorlogssites in en rond het Polygoonbos werd parallel met het Legacy of
Passchendaele project beslist om hier een ruime parking aan te leggen. Deze biedt parkeerruimte aan 24 wagens en 3 autocars.

¶¶Ombouwen kasteelzolder tot erfgoeddépot
UITgevoerd Tijdens de vorige beleidsperiode werd de buitenkant van het kasteel

Het bestuur voorziet jaarlijks een budget om bijkomend meubilair aan te kopen of om verouderd meubilair te vervangen. Elk jaar wordt ook
een deel van het ontleenbaar materiaal vernieuwd, zo wil de gemeente haar materiaalaanbod up to date houden.

ACTIEPLAN IV

IN ELKE DEELGEMEENTE EEN UITGEWERKT OC UITBOUWEN

gerenoveerd. Nu werd de zolderruimte omgevormd tot erfgoeddépot.
De binneninrichting (rekken, aangepast wapenrek, kledingrekken, schilderijen- en
kaderrek, werktafels, enz.) ging eind 2014 in productie. In het voorjaar van 2015 werd
alles geleverd en geplaatst. Nu is de feitelijke binneninrichting volledig af en kan er
gestart worden met een gefaseerde verhuis van de museale collectie naar het nieuwe
erfgoed. De collectie zal niet meer bewaard worden per aanwinstjaar, maar wel per
materiaaltype en -soort. Dit vereist een degelijke voorbereiding waarbij de fysieke
toestand en huidige verpakking van elk object zal worden nagekeken, alsook eventuele
verdere aanvulling van de basisregistratie in het collectieregistratiesysteem Adlib. Het
bewaren van een collectie volgens materiaaltype en -soort zorgt voor een efficiëntere
opslagruimte en draagt bij tot een beter depotbeheer en fysieke toestandcontrole van
de objecten eens aan elk object een vaste standplaats is toegekend.
Deze investering komt er door een samenwerking tussen de gemeente Zonnebeke en
de provincie West-Vlaanderen.
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¶¶Aanpassing jeugdinfrastructuur Beselare
op het programma Beselare beschikt niet
echt over een jeugdlokaal. KLJ Beseveld
kan momenteel terecht in het OC van Geluveld en de Chiro van Beselare gebruikt de
oude gemeenteschool als lokaal. De oude
gemeenteschool is echter dringend aan
renovatie toe. Momenteel gaat het bestuur
na wat de beste oplossing is.
Oude gemeenteschool Beselare
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BELEIDSDOELSTELLING 10: RUIMTE OM TE WERKEN EN TE ONDERNEMEN
ACTIEPLAN I

BIJKOMENDE RUIMTE CREËREN OM TE ONDERNEMEN EN TE WERKEN
¶¶GRUP Albertstraat Noord
IN UITVOERING Het Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan Albertstraat Noord werd goedgekeurd in 2011. Voor de realisatie van het
lokaal bedrijventerrein “Albertstraat Noord” loopt een onteigeningsprocedure. Het bedrijventerrein is 3 hectare groot en biedt plaats voor de
inplanting van nieuwe lokale bedrijven. De gemeente voorziet de nodige financiële middelen voor de aankoop van de gronden en de aanleg
van de infrastructuurwerken zoals wegen, riolering en nutsleidingen.

NIEUW!

DE WOONDIENST OPENT HAAR DEUREN
2015 begon feestelijk voor de gemeente. Op 5 januari opende namelijk een
nieuwe dienst haar deuren: de woondienst. De woondienst - een samenwerking
tussen Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle - is hét centraal aanspreekpunt
voor al jouw vragen over wonen. Geen idee wat dat inhoudt? Hieronder geven
wij graag enkele concrete voorbeelden:

BELEIDSDOELSTELLING 11: BUFFER ONVOORZIENE INVESTERINGEN
De gemeente voorziet budget om eventuele meerkosten van investeringen te bekostigen. Dit budget wordt enkel gebruikt wanneer er zich
onvoorziene omstandigheden of evoluties voordoen. Zo kan de gemeente kort op de bal spelen en tegelijkertijd de financiële gezondheid van
de gemeente bewaken.

¶¶Premies
Verbouwingen gepland of reeds verbeterings- of aanpassingswerken uitgevoerd? Misschien heb je recht op premies of een belastingvermindering! Wij helpen je graag bij de aanvraag. Een woning
huren of verhuren? Wij helpen je bij de inschrijving voor sociale
huurwoningen in de gemeente. De woondienst informeert je over
de huurwetgeving en over de rechten en plichten van huurders en
verhuurders. Wonen met een beperkt inkomen? Wij geven je graag
meer informatie over sociale koop- en huurwoningen en sociale
leningen.

¶¶Woonkwaliteit
Heb je vragen over de woonkwaliteit van de woning die je huurt of
verhuurt? Blijf niet met jouw vragen zitten, de technisch adviseur
van de woondienst helpt je op weg om de situatie aan te pakken.

¶¶Leegstandsheffing

te adviseren betreffende verkoop, verhuur, info over premies en de
leegstandsprocedure.

¶¶ Energie
Heb je een hoge energiefactuur? Wij helpen je bij het veranderen
van energieleverancier en geven je info over energiebesparende
maatregelen. Ook kun je bij ons terecht voor een goedkope lening
voor energiebesparende maatregelen.

¶¶Beleid
De woondienst helpt je ook graag verder met informatie over
beleidsmaatregelen en de woonwetgeving.
Je kunt terecht bij de woondienst voor gratis en vrijblijvende
informatie, hulp en advies omtrent wonen. De woondienst bevindt
zich in het gemeentehuis (gelijksvloers), Langemarkstraat 8 te
Zonnebeke.

De woondienst activeert de lijst van leegstaande panden door
eigenaars van leegstaande panden aan te schrijven en hen gericht

Openingsuren:
Ma-di-do-vr 09.00 - 12.00 uur en in de namiddag op afspraak / Wo 09.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur
Vandewiele Lieven - loketmedewerker - T 051 48 00 63 - E lieven.vandewiele@zonnebeke.be
Vandeputte Serge - technisch adviseur - E serge.vandeputte@zonnebeke.be
Hommez Annelies - coördinator - M 0473 23 33 77 - E annelies.hommez@zonnebeke.be
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