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Voorwoord

Beste lezer,

Het jaarverslag is een lijvig verslag dat terugblikt op het voorbije werkjaar van de gemeente.  

Net voor het einde van 2016, willen we dus nog graag even stil staan bij 2015. Je leest in welke  

domeinen de gemeente actief was en welke projecten er gerealiseerd werden. Om het geheel vlot 

leesbaar te maken, worden de passages tekst aangevuld met heel wat cijfers, statistieken, tabellen 

en grafieken. Het is geen evidente klus om een volledig werkjaar samen te vatten in slechts één  

document, het jaarverslag geeft immers een weergave van de resultaten maar niet van al het werk 

dat aan de resultaten vooraf ging. Bovendien is de gemeente voor heel wat informatie afhankelijk van 

partners. Toch wil de gemeente jaarlijks een verslag uitbrengen zodat je als burger weet welke acties 

je gemeentebestuur onderneemt.

Vergeet niet, al de informatie uit het jaarverslag slaat op het jaar 2015.

Veel leesplezier!

Schepen van Communicatie,  Burgemeester,

Ingrid VANDEPITTE    Dirk SIOEN
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Oppervlakte detail (ha)
Zonnebeke: 1644

Beselare: 1462

Geluveld: 774

Passendale: 2222

Zandvoorde: 655

Bijkomende informatie
Politiezone: ARRO Ieper

Administratief arrondissement: Ieper

Kieskanton: Zonnebeke

Gerechtelijk kanton: Wervik

Arbeidsrechtbank: Ieper

Politierechtbank: Ieper

Rechtbank van koophandel: Ieper

Kerkfabrieken: 5

Voorzitters kerkfabrieken
St. Martinus (Beselare): Antoon Soenen

St. Audomarus (Passendale): Rik Desmet

St. Margaretha (Geluveld): Frans Desmet

St. Bartholomeus (Zandvoorde): 

Johnny Blanckaert

O.L.V. (Zonnebeke): Frans Decloedt

Leden centraal kerkbestuur
Vertegenwoordiger: Geert Roseeuw

Voorzitter: Decloedt Frans

Secretaris: Albert Tanghe

Expert: Yves Steverlynck

St. Bartholomeus (Zandvoorde): 

Johnny Blanckaert

O.L.V. (Zonnebeke): Frans Decloedt

Gemeente Zonnebeke
Algemeen

Zonnebeke is gelegen in de provincie West-Vlaanderen, meer bepaald in het zuiden van de Westhoek. 

De gemeente is een fusie van vijf dorpen: Beselare, Geluveld, Passendale, Zandvoorde en Zonnebeke.

In totaal telt Zonnebeke 12 402 inwoners, verspreid over de vijf deelgemeenten. De totale oppervlak-

te van groot-Zonnebeke bedraagt 6757 ha.



Leden

Burgemeester 

SIOEN Dirk (Inspraak)

• Algemeen beleid en coördinatie

• Noodplanning

• Brandweer 

• Politie + G.A.S.

• Preventie 

• Externe relaties

• Personeel technische dienst werklieden 

• Begraafplaatsen onderhoud 

• Openbare werken via externe aannemers 

• Riolering en grachten 

• Nutsvoorzieningen

Eerste schepen  

HOFLACK Luk (Inspraak)

• Onderwijs 

• Financiën en begroting 

• Duurzaam beleid en energie 

• Internationale samenwerking 

• Jeugd 

• Erediensten

Tweede schepen   

VANDERHAEGHEN Sabine (Inspraak)

• Archief 

• Toerisme en onroerend erfgoed 

• Museum en erfgoed 14-18 

  en herdenking 100 jaar Groote Oorlog 

• Buitenschoolse kinderopvang 

• Volksgezondheid

Derde schepen   

VANDEPITTE Ingrid (CD&V)

• Communicatie 

• Lokale economie en middenstand 

• Cultuur, bibliotheek, feestelijkheden

• Sport en beweging

• Roerend en immaterieel erfgoed

Vierde schepen   

DEMONIE Johan (Inspraak)

• Groendienst 

• Landbouw 

• Dierenwelzijn en leefmilieu 

• Huisvuil en containerpark

• Mobiliteit

Vijfde Schepen    

DESCHEEMAEKER Michiel (Inspraak)

• Ruimtelijke ordening en stedenbouw

• Onroerend patrimonium: 

   onderhoud en beheer 

• Huisvesting – wonen – sociale huisvesting

• Milieu

OCMW-Voorzitter     

VANDER MEIREN Maria (Inspraak)

• Informatica 

• Armoede 

• Gelijke kansenbeleid 

• Burgerlijke stand en bevolking 

• Personeelsbeleid

• Senioren 

• Sociale zaken
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Leden

Burgemeester 

SIOEN Dirk

Inspraak

Eerste schepen

HOFLACK Luk

Inspraak

Tweede schepen

VANDERHAEGHEN Sabine

Inspraak

Derde Schepen

VANDEPITTE Ingrid

CD&V

Vierde Schepen

DEMONIE Johan

Inspraak

Vijfde Schepen

DESCHEEMAEKER Michiel

Inspraak

OCMW-Voorzitter

VANDER MEIREN Maria

Inspraak

Gemeenteraadslid

BLONDEEL Luc

Sp.a

Gemeenteraadslid

BRYON Franky

Sp.a

Gemeenteraadslid

D’ALLEINE Thijs

Inspraak

Gemeenteraadslid

D’HELLEM Evelien

Sp.a

Gemeenteraadslid

DELEU Frans

Inspraak

Gemeenteraadslid

DENORME Patrick

CD&V

Gemeenteraadslid

DEBUCQUOY Marie

Inspraak

Gemeenteraadslid

DURNEZ Paul

CD&V

Gemeenteraadslid

JONCKHEERE Joachim

CD&V

Gemeenteraadslid

LELEU Johan

Inspraak

Gemeenteraadslid

MEERSSEMAN Koen

CD&V

Gemeenteraadslid

PATTYN Wendy

Sp.a

Gemeenteraadslid

TALLY Johan

Inspraak

Voorzitter Gemeenteraad

VANDOOLAEGHE Jan

Inspraak

Gemeenteraadslid

VERMEEREN Maxim

Sp.a

Gemeenteraadslid

VANGHELUWE Sophie

Inspraak

Gemeenteraadslid

VERSTRAETE Marc

CD&V

Politieke organen

Gemeenteraad

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden gewoonlijk plaats op maandag en worden voorgeze-

ten door de voorzitter van de gemeenteraad. 

In 2015 kwam de gemeenteraad 9 keer samen: 2 januari, 23 februari, 13 april, 11 mei, 22 juni,  

28 september, 11 oktober, 9 november en 28 december 2015.

Het college van burgemeester en schepenen

Zittingen 

Het college van burgemeester en schepenen komt normaal wekelijks bijeen op maandagvoormiddag. 

De vergaderingen worden voorgezeten door de burgemeester.

Foto’s Freddy Rigole

 Sioen Hoflack Vanderhaeghen Vandepitte  Demonie Descheemaeker Vander Meiren

 Dirk  Luc Sabine  Ingrid Johan Michiel Maria
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Financiën

Balans 31/11/2015

De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen.

ACTIVA 

I. Vlottende activa € 5.511.613

A. Liquide middelen en geldbeleggingen  € 3.636.049

B. Vorderingen op korte termijn  € 1.795.049

1. Vorderingen uit ruiltransacties  € 1.307.173

2. Vorderingen uit niet- ruiltransacties  € 487.876

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering  € 0

D. Overlopende rekeningen van het actief  € 0

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen  € 81.515

II. Vaste activa  € 68.552.807

A. Vorderingen op lange termijn  € 8.993.475

1. Vorderingen uit ruiltransacties  € 436.351

2. Vorderingen uit niet- ruiltransacties  € 8.557.114

B. Financiële vaste activa  € 8.782.203

1. Extern verzelfstandigde agentschappen  € 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten € 34.980

3. Publiek-private samenwerkingsverbanden  € 0

4. OCMW- verenigingen  € 0

5. Andere financiële vaste activa  € 8.747.223
C. Materiële vaste activa  € 49.886.731

1. Gemeenschapsgoederen  € 49.186.632

a. Terreinen en gebouwen  € 26.158.754

b. Wegen en overige infrastructuur  € 17.977.769

c. Installaties, machines en uitrusting  € 273.690

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel  € 506.763

e. Leasing en soortgelijke rechten  € 3.984.276

f. Erfgoed  € 185.380

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa  € 761.945

a. Terreinen en gebouwen  € 623.369

b. Installaties, machines en uitrusting  € 4.951

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel  € 133.625

d. Leasing en soortgelijke rechten  € 0

3. Overige materiële vaste activa  € 38.154

a. Terreinen en gebouwen  € 38.154

b. Roerende goederen  € 0

D. Immateriële vaste activa  € 890.398

Totaal ACTIVA  € 74.065.420

PASSIVA 

I. Schulden  € 5.604.040

A. Schulden op korte termijn  € 1.174.115

1. Schulden uit ruiltransacties  € 828.329

a. Voorzieningen voor risico’s en kosten  € 250.618

b. Financiële schulden  € 0

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties  € 577.711

2. Schulden uit niet- ruiltransacties  € 71.404

3. Overlopende rekeningen van het passief  € 0

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen  € 274.392

B. Schulden op lange termijn  € 4.429.915

1. Schulden uit ruiltransacties  € 4.429.915

a. Voorzieningen voor risico’s en kosten  € 0

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen  € 0

2. Overige risico’s en kosten  € 0

b. Financiële schulden  € 4.429.915

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties  € 0

2. Schulden uit niet- ruiltransacties  € 0

II. Nettoactief  € 68.461.380

Totaal PASSIVA  € 74.065.420
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Jaarrekening 2015

De jaarrekening is het financieel verslag op het einde van het boekjaar. 

De staat van opbrengsten en kosten 

I. Kosten  € 16.662.097

A. Operationele kosten  € 15.507.547

1. Goederen en diensten  € 3.178.473

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  € 6.992.219

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen  € 3.387.066

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW  € 0
5. Toegestane werkingssubsidies  € 1.763.274

6. Andere operationele kosten  € 186.515

B. Financiële kosten  € 214.644

C. Uitzonderlijke kosten  € 939.906

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa  € 609.596

2. Toegestane investeringssubsidies  € 330.310

II. Opbrengsten  € 19.417.733

A. Operationele opbrengsten  € 14.289.990

1. Opbrengsten uit de werking  € 1.978.771

2. Fiscale opbrengsten en boetes  € 6.969.946

3. Werkingssubsidies  € 5.975.673

a. Algemene werkingssubsidies  € 2.950.981

b. Specifieke werkingssubsidies  € 3.024.692
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW  € 0
5. Andere operationele opbrengsten  - € 634.400

B. Financiële opbrengsten  € 4.141.130

C. Uitzonderlijke opbrengsten  € 986.613

III. Overschot/Tekort van het boekjaar  € 2.755.636

A. Operationeel overschot/tekort  - € 1.217.557

B. Financieel overschot/tekort  € 3.926.486

C. Uitzonderlijk overschot/tekort  € 46.707

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar  € 2.755.636

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar  € 0

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar  € 0

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar  € 2.755.636



14    Jaarverslag 2015 - Zonnebeke I Personeel  Jaarverslag 2015 - Zonnebeke I Personeel    15

Personeelsbestand 31.11.2015
Administratie 

Het administratief personeel bestaat uit 17  

statutairen en 33 contractuelen, goed voor 

15,39 VTE’s bij de statutairen en 27,69 VTE’s bij 

de contractuelen. In totaal werken er 50 men-

sen op de administratie, goed voor 43,18 VTE’s.

Conciërge 

In het gemeentehuis woont een conciërge die 

het gebouw bewaakt, goed voor 0,13 VTE.

Kinderopvang 

Er werken 31 begeleidsters in de kinderopvang. 

Concreet gaat het om 16 contractuelen en 15 

weerkwerkgesco’s. De contractuelen tellen 7,24 

VTE’s en de gesco’s 7,5 VTE’s, samen maakt dat 

14,74 VTE’s.

Technische ploeg 

De technische ploeg bestaat uit 5 statutairen 

en 25 contractuelen, goed voor 4,8 VTE’s bij de  

statutairen en 23,10 VTE’s bij de contractuelen. 

In totaal werken er 30 mensen bij de technische 

ploeg, goed voor 27,90 VTE’s.

Personeelswijzigingen 2015
Indiensttreding 

In 2015 mocht de gemeente 8 nieuwe perso-

neelsleden verwelkomen, waarvan 2 statutairen 

en 6 contractuelen.

Uitdiensttreding 

In 2015 nam de gemeente afscheid van 8 col-

lega’s: 1 statutair, 6 contractuelen en 1 weer- 

werkgesco.

Herplaatsingen 

In 2015 waren er 3 ambtshalve herplaatsingen.

Overplaatsingen 

MMP1917
In december 2015 werden 8 voltijdse personeelsle-
den overgeplaatst van de gemeente naar het AGB 
Memorial Museum Passchendaele 1917. Het gaat 
om 7 voltijdse administratieve krachten waarvan 
1 statutair en 6 contractuelen. Daarnaast werd ook 

één voltijdse technische kracht overgeplaatst.

Poetsploeg
De poetsploeg, bestaande uit 19 personeelsleden, 
werd in juli 2015 volledig overgeplaatst naar het 

OCMW.

Brandweer
Het personeelsbestand van de brandweer werd op 
1 januari 2015 opgenomen in de brandweerzone 
Westhoek.

Jobstudenten
In 2015 deed de gemeente beroep op 49 jobstudenten. Acht van hen werden ingeschakeld als zwerf-

vuilbuster, 8 gingen aan de slag in het Memorial Museum Passchendaele  1917, 3 hielpen bij de poets-

ploeg, 1 persoon werd ingeschakeld in de bib, 1 op de IT-dienst, 2 op de technische dienst en 1 aan 

het onthaal.

Tijdens de zomer werden ook nog 21 animatoren aangeworven en 4 kinderbegeleiders. 

Algemeen totaal

 In totaal werken er 111 personeelsleden waarvan 22 statutairen, 75 contractuelen en 15 weerkwerk-

gesco’s. Vertaald in VTE’s komt dit op 20,19 bij de statutairen, 56,16 bij de contractuelen, 7,5 bij de 

gesco’s en 83,85 in totaal. 

Personeel

Personeel volgens geslacht Personeel volgens leeftijd

15

34

1

56

7

41

15

93

Statutairen Contractuelen Gesco's Totaal

Personeels	  volgens	  geslacht
Mannen Vrouwen

27%

30%

19%

24%

>	  51	  jaar

41	  -‐ 50	  jaar

31	  -‐ 40	  jaar

<	  30	  jaar



Gemeentelijke diensten

1.  Gemeentesecretaris: 

 Francis Claeys (1)

AGB MMP1917

2.  Conservator: 

 Steven Vandenbussche (1)

Gemeentelijke Basisschool 
De Zonnebloem

3.  Directeur: 

 Wouter Ballyn (1)

Gemeentelijke Basisschool 
De Regenboog

4.  Directeur: 

 Nele Dael (1)

1.1. Stafmedewerker: Niels Vermeersch (1)

1.2. Communicatieambtenaar: Bo Vandenberghe (1)

1.3.  ICT-deskundige: Ward Houdendycke (1)

1.4.  Personeelsdienst: 1.4.1. Medewerkers: Melissa Debeuf, Kim D’Almagne (2)

1.5.  Diensthoofd financiële dienst 

 (financieel beheerder): Gerard Straetemans (1) 1.5.1. Medewerkers: Gina Desrousseaux, Bram De Zutter, Ann Van Eeckhoutte, Katia Bonnez (4)

1.6.  Diensthoofd burgerzaken: Caroline Degraeve (1) 1.6.1. Medewerkers: Sien Deroo, Annick Mylleville, Gina Vandecandelaere (3)

1.7.  Diensthoofd wegenwerken & riolering: Filip Carrein (1)

1.8.  Diensthoofd stedenbouw & ruimtelijke ordening-mobiliteit-lokale economie-onroerend patrimonium  (stedenbouwkundig ambtenaar & sanctionerend ambtenaar GAS): 

 Patrick Blancke (1) 1.8.1. Medewerkers: Bjorn Delvael, Lieven Vandewiele (2)

1.9. Diensthoofd milieudienst: Jeroen Coens (1) 1.9.1. Medewerkers: Barbara Cardoen, Olivier Herman, Kurt Desloovere

1.10. Diensthoofd technische dienst: Hilde Gheysen (1) 1.10.1. Administratief medewerker: Dominiek Defrancq (1)

  1.10.2. Diensthoofd groendienst: Jurgen Bruneel (1)

    1.10.2.1.   Medewerkers groendienst (13)

  1.10.3. Diensthoofd werklieden: Marc Lazeure (1)

   1.10.3.1.   Werklieden (11)

  1.10.4. Conciërge: Hugo Deleye (1)

1.11. Diensthoofd woondienst: Annelies Hommez (1) 1.11.1.  Medewerkers: Serge Vandeputte, Lieven Vandewiele (2)

1.11. Diensthoofd vrije tijd & welzijn: Kristof Pector (1) 1.11.1.  Jeugdconsulent: Thomas Saelen (1)

  1.11.2.  Sportfunctionaris: Tom Nelissen (1)

  1.11.3.  Seniorenambtenaar: Cynthia Hoflack (1)
  1.11.4.  Archivaris & evenementenverantwoordelijke: Christine beun (1)

  1.11.5.  Coördinator BKO:  Ria Vermeersch (1)

   1.11.5.1. Medewerker administratie: Lien Vanlerberghe (1)

   1.11.5.2. Locatieverantwoordelijken: Anja Bogaert, Lien Vanlerberghe,    

                  Sabrina Colleit, Nele Opsommer (4)

               1.11.5.2.1. Kinderbegeleiders (22)

  1.11.6. Bibliothecaris: Bart Verschaeve (1)

   1.11.6.1. Bibliotheekdeskundige: Sonja Hauspie (1)

   1.11.6.2. Bibliotheekmedewerkers: Patrick Colson, Nele Deman, Magda Debaenst,  

                    Annemarie Busschaert (4)

  1.11.7. Medewerkers onthaal en uitleendienst: Barbara Cardoen, Ingrid Pype,    

   Christine Beuselinck, Anja Depoortere (4)

1.13. Coördinator toerisme: Timby Vansuyt (1) 1.13.1. Toeristische medewerkers: Hanne Dezegher, Evelyne Osaer, Tatiana Bogaert,   

  Sarah Guillemyn, Evelien Lantoine, Luc Delancker (6)

2.1. Medewerkers: Kristof Blieck, Chiel Vandenberghe,   Lee Ingelbrecht, Marnick Gunst, Lieven Cardoen, Karen Derycke, Evy Van de Voorde

20 leekrachten en medewerkers

22 leerkrachten en medewerkers
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Verhuur zalen
Beselare 

OC De Leege platse 514

De Kortekeer 99

Sporthal 1156

Geluveld

OC ’t Geluvelt  474

Gemeenteschool Geluveld  22 

Passendale

OC Passchendaele  44

Werd verbouwd tot kinderopvang

Zandvoorde 

OC Santforde 76

Zonnebeke

OC ’t Zonnerad 849

Totaal  3234

Voor OC’s De Leege Platse, ’t Zonnerad en  

’t Gelevelt wordt een totaal gemaakt van alle 

zalen.  Wanneer een vereniging alle zalen in het 

OC aanvraagt, telt dit als 1 gebruik. Eén weekend 

activiteit telt als 1 activiteit, dus 1 gebruik.

Verhuur materiaal 
Volgend materiaal wordt gratis ter beschikking 

gesteld voor erkende Zonnebeekse verenigin-

gen: plooistoelen, plooi- en partytafels, podium- 

elementen of mobiel podium (betalen!), ver-

deelkasten, nadars.

In 2015 werden in totaal 401 aanvragen geregis-

treerd. Het materiaal wordt door de technische 

ploeg ter plaatse gebracht en terug opgehaald.

Januari 23

Februari 23

Maart 33

April 24

Mei 24

Juni 44

Juli 37

Augustus 41

September 49

Oktober 35

November 41

December 27

In 2015 werden 9 verstelbare podiumtafels aan-

gekocht.

Meldingskaart
Via de (online) meldingskaart in de Info Zonne-

beke en op de gemeentelijke website kunnen 

inwoners vlot problemen, technische manke-

menten of opmerkingen melden aan het ge-

meentebestuur.

Specifieke publicaties
In 2015 verscheen de beleidsnota, een brochure 

die een stand van zaken geeft op het vlak van 

investeringen. Wat werd al gerealiseerd tijdens 

de legislatuur en wat staat er nog op het pro-

gramma? Elke inwoner van Zonnebeke kreeg in 

oktober een exemplaar in de bus. 

Ook verscheen er een ‘mini-gemeentegids’ met 

alle contact- en openingsinformatie als katern 

in De Klapper van 2015.

Zandvoorde spreekt
Eind 2015 werd een participatieavond georgani-

seerd in het OC van Zandvoorde. Alle inwoners 

van Zandvoorde werden uitgenodigd om samen 

met het gemeentebestuur te brainstormen over 

een aantal thema’s zoals vrije tijd, ruimtelijke 

ordening, toerisme, milieu en de kerken.

Agenda gemeenteraad
De inwoners die geïnteresseerd zijn in de wer-

king van de gemeenteraad kunnen een abonne-

ment krijgen op de dagorde van de gemeente-

raad tegen de prijs van 5 euro. In 2014 waren 

hier 24 personen op geabonneerd. De dagorde 

wordt via e-mail aan de regionale persmede-

werkers bezorgd en kan ook via de gemeente-

lijke website geraadpleegd worden.

Verhuur zalen & materiaal

Erkende verenigingen uit de gemeente kunnen gratis beroep doen op de gemeentezalen en het  

materiaal van de uitleendienst. Alle informatie van de uitleendienst is terug te vinden in de uitleen-

brochure die je kan terugvinden op de gemeentelijke website.

Communicatie & participatie

Info Zonnebeke
De gemeente Zonnebeke brengt tweemaandelijks de Info Zonnebeke uit. Dit informatieblad, dat  

iedereen in groot-Zonnebeke in de bus krijgt, bundelt overheidsinformatie en interessante weetjes 

voor de inwoners. Het infoblad verschijnt zes keer per jaar, om de twee maanden. De Info Zonnebeke 

kreeg in 2014 een volledige restyling. In 2015 werd verder gewerkt met dit concept. 
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Websites
In 2015 kende de gemeente een digitale revo-

lutie. Halverwege 2015 werd een nieuw CMS  

systeem aangekocht om drie nieuwe websites 

te lanceren. In oktober 2015 ging de nieuwe  

www.zonnnebeke.be online. 

De gemeentelijke website kreeg een volledige 

transformatie met een nieuwe lay-out en een 

nieuwe indeling. Voortaan vind je alle gemeen-

telijke informatie via thematische rubrieken. 

Volledig nieuw zijn de rubriek populair en de 

doorverwijzingsknoppen naar de openingsuren 

en externe gemeentelijke diensten zoals bij-

voorbeeld de bib.

Daarnaast vind je op de homepage ook de 

nieuwsrubriek en de UiT in Zonnebeke terug. De 

website wordt dagelijks aangepast. 

De andere twee nieuwe websites werden begin 

2016 gelanceerd. Het gaat om de toeristische 

website www.toerismezonnebeke.be en de ver- 

nieuwing van de museumwebsite www.pas-

schendaele.be.

E-LOKET

Door de aankoop van een nieuw CMS systeem 

kon het E-loket in 2015 worden uitgebreid. 

Voortaan kun je via het E-loket heel wat docu-

menten zoals attesten, vergunningen of bewij-

zen online aanvragen. De aanvragen verlopen 

via invulformulieren.

Pers
De communicatiedienst stuurt gemeentelijke  

persberichten via e-mail naar verschillende 

lokale, regionale en indien nodig nationale  

persmedewerkers. De communicatiedienst 

houdt de persmedewerker bij in een perslijst 

die iedereen kan opvragen en raadplegen via 

de gemeentelijke website.

Indien nodig, wordt ook een persconferentie  

georganiseerd. De persmedewerkers krijgen 

dan een mondelinge toelichting en presentatie.

Uitdatabank
De communicatiedienst is het contactpunt voor 

de UiTdatabank. Verenigingen kunnen hun  

activiteiten ingeven op www.uitdatabank.be. De 

activiteiten die doorgaan op het grondgebied 

van groot-Zonnebeke verschijnen automatisch 

op de gemeentelijke website onder de ‘Uit in 

Zonnebeke’ rubriek. De activiteiten die tijdig in-

gegeven worden in de UITdatabank verschijnen 

ook in de Info Zonnebeke.

STATISTIEKEN

Volgende cijfers kunnen we meegeven sinds de 

vernieuwing van de website op 1 oktober 2015 

(tot en met 31 december 2015):

•  Er werd 18 996 keer gesurft naar de gemeen- 

 telijke website door 11 947 gebruikers.

 De gebruikers bezochten 85 788 pagina’s.

• De gemeentelijke website werd het meest  

 bezocht met de pc (73,1%), maar de bezoe- 

 ker vond ook de weg via smartphone (16,2 %) 

 en tablet (10,7%). Door het responsive design 

 is de website ook makkelijk raadpleegbaar 

 via smartphone of tablet. 

• Gemiddeld verbleef een gebruiker 2 minuten 

 en 19 seconden op de website en bekeek hij   

 4,5 pagina’s.

• De gemeentelijke website werd het meeste  

 geraadpleegd via Google, in 64% van de  

 gevallen. In 22,4 % van de gevallen werd het 

 websiteadres direct ingegeven. Social media 

 was goed voor 5,6% van de gevallen en 7,9% 

 van de sessies verliep via een doorverwijzing 

 of doorkliklink vanop een andere website.

• Er werd het meest gesurft naar de pagina’s 

 met de contactgegevens en openingsuren van 

 de gemeentelijke diensten. Daarnaast waren  

 ook de pagina’s van de bib, de gemeenteraad 

 en de vacatures populair.
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Onthaal nieuwe inwoners
Op zaterdag 13 juni ontving de gemeente de 

mensen die tussen 01/04/2014 en 31/03/2015 

in onze gemeente kwamen wonen. De aanwezi-

gen konden kiezen tussen drie activiteiten: een 

heksenvertelwandeling in Beselare, een bezoek 

aan het Memorial Museum Passchendaele 1917 

of de klassieke rondrit met bus door de ganse 

gemeente. In 2015  kwamen 66 nieuwe inwoners 

naar de welkomstdag. De voormiddag werd af-

gesloten met een receptie in het gemeentehuis.

Sociale media
In 2013 startte de gemeente met een eigen  

Facebook-account. Op regelmatige basis wor-

den nuttige berichten op dit profiel geplaatst. In 
2014 werd een Twitter-account gelanceerd. De 

gemeente Zonnebeke heeft op Twitter 415 vol-

gers en op Facebook 2063*.

* Deze gegevens dateren van 24 november 2016 omdat we geen ge-
dateerde gegevens kunnen opvragen bij deze sociale mediakanalen.

 Memorial Museum Passchendaele 1917  Memorial Museum Passchendaele 1917   @MMP1917 



Nood- en interventieplan 
Elke gemeente moet een nood- en interventie-

plan (NIP) uitwerken. Dit plan bestaat uit een 

algemeen nood- en interventieplan (ANIP) en 

indien nodig een bijzonder nood- en interven-

tieplan (BNIP). Het ANIP regelt algemeen de 

multidisciplinaire interventie en bevat algeme-

ne richtlijnen en essentiële informatie die nodig 

is om elke verschillende noodsituatie te kun-

nen beheren. Indien er specifieke maatregelen  
nodig zijn tegen bepaalde risico’s wordt er een 

BNIP opgesteld.

De noodplannen moeten vanzelfsprekend up-

to-date worden gehouden, in 2015 gebeurden 

er 2 updates van het ANIP en het BNIP. Ook de 

interne noodplannen van de gemeentescholen 

werden geüpdatet.

Risicoanalyses en noodplannings-
zones
In 2015 voerde de dienst noodplanning 7 risico- 

analyses en dossier noodplanningszones uit 

voor grootschalige evenementen: Frontline  

Festival, ponytornooi, Bezemrock, de Heksen-

braderie, de Zonnebatjes, het Museumweekend 

en Park 2015. 

Voor de Heksenstoet 2015 werd er een afzon-

derlijk Operatieorder (afgeslankte versie van 

een BNIP) opgemaakt en een commandopost 

opgericht. Ook verleende de noodplannings-

dienst 51 adviezen bij evenementen en activi-

teiten. 

Veiligheidsrondgangen en - oefenin-
gen 
In 2015 werden 6 veiligheidsrondgangen geor-

ganiseerd: twee voor Frontlinefestival, één voor 
Bezemrock, één voor de Zonnebatjes en twee 
voor de Heksenbraderie en Heksenstoet. Deze 

rondgangen gebeuren samen met de politie en 

brandweer. Er wordt gecontroleerd of de orga-

nisatie de veiligheidsvoorschriften niet over-

treedt. 

In 2015 werd één veiligheidsoefening georgani-
seerd voor de brandweer, de politie, het medi-

sche en het PSH-team. Het onderwerp van deze 

terreinoefening was een brand in het Memorial 

Museum Passchendaele 1917.
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Administratief beleid gemeente
Het secretariaat voert alle administratieve  

taken uit inzake het beleid van de gemeente-

raad en het schepencollege. In 2015 werden 

er 1319 brieven geregistreerd en 81 brieven 

verstuurd door het college. Antwoorden over-

gemaakt via e-mail werden niet geregistreerd. 

In het kader van het inzagerecht werden vorig 

jaar 291 brieven opgevraagd door de gemeen-

teraadsleden.

Vergunningen
In Zonnebeke levert het secretariaat ook de 

vergunningen af voor doortochten, bepijlingen, 

kampvuren en standplaatsen. In 2015 werden 

er 15 vergunningen doortochten en 56 vergun-

ningen bepijlingen verleend door het secreta- 

riaat. In totaal werden er ook 115 vergunningen 

afgeleverd voor standplaatsen. Er werden geen 

vergunningen aangevraagd voor kampvuren of 

tombola’s.

Klachten
De stafmedewerker fungeert als meldpunt voor 

klachten. Na ontvangstmelding worden de 

klachten aan de gemeentesecretaris bezorgd 

voor onderzoek en afhandeling. De persoon in 

kwestie wordt op de hoogte gehouden van het 

verloop van het onderzoek, het uiteindelijke  

resultaat en de eventuele maatregelen. 

In 2015 werden er 18 klachten ingediend waar-

van er 17 ontvankelijk en 1 niet ontvankelijk 

werden verklaard. Van de 17 ontvankelijke 

klachten waren er 7 gegrond, 6 deels gegrond 

en 4 ongegrond.

Secretariaat & staf

Noodplanning



Veiligheidscel
In 2015 vond er 3 keer een veiligheidscel plaats: 

op 21 april, 20 mei en 10 september 2015. De 

veiligheidscel is een multidisciplinair orgaan 

dat bevoegd is voor het actualiseren van het 

NIP, het opmaken van risicoanalyses, het or-

ganiseren en evalueren van oefeningen en het 

evalueren van noodsituaties. 

De volgende disciplines zijn hierop aanwezig: 

hulpverlening (brandweer,) politie, communi-

catie, logistieke steun (civiele bescherming en 

defensie) en de medische en psychosociale dis-

cipline.

PSH-team
Een PSH-netwerk is een lokale organisatie die 

instaat voor de psychosociale hulpverlening in 

noodsituaties waar de bestaande psychosociale 

diensten geen of onvoldoende hulp kunnen bie-

den omwille van het dringende, massale en/of 

onverwachte karakter. Het komt er in praktijk 

op neer dat bij grootschalige gebeurtenissen 

(zoals bijvoorbeeld de kettingbotsing) een groot 

aantal (vrijwillige) hulpverleners opgeroepen 

kan worden om in te staan voor de psychosoci-

ale opvang van de slachtoffers. Het PSH-team 

van Zonnebeke bestaat uit 19 vrijwilligers en 

3 coördinatoren. In 2015 was Zonnebeke gast-

gemeente bij de eerste PSH-oefening (scenario 

brand museum).

Op 22 juni 2015 keurde de gemeenteraad 

een samenwerkingsovereenkomst goed met 

de gemeenten Staden, Moorslede en Lange-

mark-Poelkapelle om één gezamenlijk PSH-net-
werk op te richten. De stuurgroep van dit net-

werk kwam in 2015 twee keer samen.

Samenwerking politiezone RIHO
De gemeente Zonnebeke heeft een overeen-

komst met de politiezone RIHO. Barbara Bour-

deau ondersteunt de gemeente Zonnebeke 

als adviseur noodplanning (oefeningen, vei-

ligheidscel, evenementen, etc.) en Sabine Van 

Hoecke als PSH-coördinator.
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Opzoekingen
In 2015 kwamen 13 bezoekers langs om iets 

op te zoeken in de registers van de burgerlijke 

stand. Er werd 4 opzoekingen gedaan in het ka-

der van openbaarheid van bestuur.

Tentoonstellingen
In 2015 verleende het archief haar medewer-

king aan 3 evenementen en tentoonstellingen: 

erfgoeddag, Zonnebeke Verbeeldt en Open Mo-

numentendag.

Archief

De gemeente Zonnebeke bezit negen archieven: twee voor de administratieve diensten van de ge-

meente (één in de kelderverdieping van het gemeentehuis en één in de gemeentelijke basisschool 
van Zonnebeke), één voor de dienst burgerzaken, één voor het Memorial Museum Passchendaele 
1917, één voor de politiezone Arro Ieper, één voor de kerkfabrieken, één voor het OCMW, één voor de 
brandweer en ten slotte nog één voor het kenniscentrum.
Het rijke archief van vóór Wereldoorlog I is door de hevige bombardementen in de streek volledig 

verwoest - op enkele stukken na van de periode 1901-1920.

(Commandopost Heksenstoet 2015)
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Nieuwe gezichten

In 2015 werden 117 pasgeboren kinderen ver-

welkomd in Zonnebeke waarvan 61 jongens en 

56 meisjes. Ook kwamen er 561 nieuwe mensen 

in Zonnebeke wonen waarvan 285 mannen en 

276 vrouwen. In totaal mocht Zonnebeke in 

2015 678 nieuwe mensen verwelkomen waar-

van 346 mannen en 332 vrouwen.

Vertrekkers

In 2015 stierven 140 inwoners van Zonnebeke 

waarvan 69 mannen en 71 vrouwen. Ook ver-

trokken er 524 inwoners uit Zonnebeke waarvan 

251 mannen en 273 vrouwen. In totaal moest 

Zonnebeke in 2015 afscheid nemen van 664 

mensen waarvan 320 mannen en 344 vrouwen.

Bevolking op 1/1/2016

T 11 415 • V 6166  • M 6249 • + 22 (*)

 Zonnebeke Beselare Geluveld Passendale Zandvoorde

 T 4592 T 2628 T 1578 T 3115 T 492

 V 2291 V 1302 V 798 V 1537 V 238

 M 2301 M 1326 M 780 M 1588 M 254 

 

 + 65 (*) + 1 (*) + 17 (*) - 56 (*) - 5 (*)

[legende: T (totaal) – V (vrouwen) – M (mannen) - * vergeleken o.b.v. 1/1/2015]

Burgerzaken

Bevolkingsevolutie van 1/01/2015 t.e.m. 1/01/2016

Bevolkingspiramide op 1/1/2016



Jeugd
De jeugddienst organiseert het hele jaar door 

een heleboel activiteiten. Zowel tijdens het 

schooljaar als tijdens de vakanties hoeft de 

schoolgaande jeugd zich niet te vervelen in 

Zonnebeke!

Activiteiten tijdens schooljaar
Hardblokcafé

Tijdens de maand januari was het jeugdhuis 

als Hardblokcafé open voor alle studerende  
jongeren van Zonnebeke. Studenten konden er 

terecht om samen te studeren.

Buitenspeeldag

In april 2015 stak de buitenspeeldag voor de 

eerste maal in een nieuw kleedje. Vorige edities 

gingen steeds door in OC ’t Zonnerad in Zon-

nebeke. In 2015 gingen we buiten spelen op 4 

verschillende locaties. Hiermee wilde de jeugd-

dienst de speelmogelijkheden in eigen buurt in 

de kijker zetten. Tijdens deze editie tekenden er 

350 kinderen present.

Dag van de Zesdeklassers

Eind juni nam de gemeente afscheid van de leer-

lingen van het zesde leerjaar met de ‘Dag van 

de Zesdeklassers’. Op 28 juni zakten 130 leerlin-

gen af naar OC ’t Zonnerad voor heel wat spor-

tieve, speelse en creatieve workshops (beatbox, 

waterspelen, lasershoot en gekke kapsels).

Dag van de Jeugdbeweging

Op 23 oktober - de Dag van de Jeugdbeweging - 

werd een mega frietjesfeest  georganiseerd aan 

OC De Leege Platse voor alle jeugdbewegingen 

uit groot-Zonnebeke. De artiesten van dienst 

waren DJ Brecht, Kenji Minogue en TLP. 

Jeugdhuis De Moane

Eind 2015 bestond het jeugdhuis 3 jaar en dit 

werd feestelijk gevierd met een grootse fuif en 

de top ‘De Moane’-liedjes. Zoals vorig jaar was 

dit ook het afscheidsfeestje van een aantal be-

stuursleden. 

Daarnaast werden er doorheen 2015 verschil-

lende activiteiten georganiseerd zoals een 

jeugdhuizentoer, schuimparty, gezelschapsspe-

lenavond, karaoke, beerpongtornooi, en nog 

zoveel meer. Ook werd vaak vorming georgani-

seerd i.s.m. Formaat (radar weekend).

Het jeugdhuis is ook de thuisbasis voor de mu-

ziekschool en sinds eind 2014 worden er indi-

viduele gesprekken rond opvoedingsondersteu-

ning gevoerd.

Eind 2015 werd een nieuw bestuur aangesteld: 

Simon Deprez (voorzitter), Inez Deprez (finan-

cieel beheerder), Thijs Acket (bestuurslid), Stijn 

Vande Walle (bestuurslid) en Tim Liefhooghe 

(bestuurslid). 

 

Vrije tijd & welzijnVreemdelingen
In 2015 hebben zich 27 vreemdelingen inge-

schreven in het vreemdelingenregister. Ook wa-

ren er 5 familieleden mee van de asielzoekers. 

Er kwamen 23 afgeleverde ten laste nemingen 

binnen, 6 aankomstverklaringen en 7 aanvra-

gen duurzaam verblijf. Er werd 1 toekenning 

Belgische nationaliteit uitgekeerd en 1 aan-

vraag doorgestuurd naar het parket (antwoord 

voorzien in 2016).

Begraafplaatsen
• In 2015 werden 23 grondvergunningen ver- 

 leend: 9 in Zonnebeke, 8 in Passendale, 4 in  

 Beselare en 2 in Geluveld. 

• Ook werden er 23 vergunningen colum- 

 barium verleend: 6 in Zonnebeke, 2 in Pas- 

 sendale, 5 in Beselare en 10 in Geluveld. 

• Tot slotte werden er 4 vergunningen voor  

 een urneveld verleend: 3 in Passendale en  

 1 in Beselare.

Verrichtingen
In 2015 leverde de dienst burgerzaken volgende 

zaken af:

• 2846 identiteitskaarten

• 6 spoed identiteitskaarten

• 403 kids-ID’s

• 7 spoed kids-ID’s

• 58 elektronische vreemdelingenkaarten

Sociale meldingen

• 0 laatste wil

• 17 toestemmingen orgaandonatie

• 5 keer verzet orgaandonatie

Rijbewijzen

• 639 rijbewijzen

• 218 voorlopige rijbewijzen

• 46 internationale rijbewijzen

Strafregister

• 1985 dossiers

• 636 inlichtingenbulletins strafregister

• 144 strafbladen

• 5 formulieren aanvullende inlichtingen straf- 

 register

• 955 bewijzen van goed zedelijk gedrag

• 245 woonstveranderingsformulieren straf- 

 register

Burgerlijke stand

• 0 geboorteakten

• 0 adoptieprocedure

• 0 vonnissen door nationaliteitskeuze

• 40 erkenningsakten

• 1 voornaamswijziging

• 42 huwelijksakten

• 22 echtscheidingsakten

• 1 overschrijving huwelijksakten/geboorte-

 akten buitenland

• 139 overlijdensakten

• 0 geslachtswijzigingen

• 51 akten wettelijk samenwonen

• 7 akten beëindiging wettelijk samenwonen

Adreswijzigingen

• 550 dossiers aankomst (voor 884 personen)

• 353 dossiers vertrek (voor 520 personen)

• 15 ambtshalve afschrijvingen
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11.11.11-actie
Het thema van de 11.11.11-campagne voor 2015 

was ‘sociale zekerheid voor iedereen’. 

Naar jaarlijkse gewoonte bezochten twee  

medewerkers van de 11-groep het zesde leer-

jaar van alle scholen in Zonnebeke. Daar gaven 

zij toelichting bij de werking van 11.11.11 en bij 

het thema van de campagne. 

In Zonnebeke liep de campagneperiode van 

6 t.e.m. 11 november. Op vrijdag 6 november 

en vrijdag 13 november riep de werkgroep de  

inwoners op om ‘mee te bewegen voor sociale 

 

bescherming voor iedereen’. Er was een initiatie  

capoeira en een initiatie mash-up resp. in  

Geluveld (De Regenboog) en Zonnebeke (OC  

’t Zonnerad). 

Voor het financiële actieweekend werd in 2015 
opnieuw ingezet op verkoopstanden. Op zater-

dag 8 en zondag 9 november waren er twee ver-

koopstanden in Passendale (Okay en Proxy Del-

haize), één in Zonnebeke (Spar), één in Beselare 
(Spar) en één aan de kerk in Zandvoorde. Ook 
dit jaar werd enkel chocolade verkocht (repen 

en truffels). In Geluveld, Beselare en Zonnebeke  

gingen nog een aantal straatmedewerkers 

rond. Op woensdag 11 november werd de over-

schot van chocolade verkocht in een deur-aan-

deuractie door de leden van de werkgroep. 

Op vrijdag 18 december vond de tweede Noord-

Zuid Delight Quiz plaats. Er waren 41 ploegen 

inschreven. Deze quiz (deelnameprijs en drank-

verkoop) leverde € 1358,91 op voor 11.11.11.

RESULTAAT 11.11.11-CAMPAGNE 2015

Straatactie en verkoopactie € 6340,87

Overschrijvingen     € 560,00 

Bijdrage vaste schenkers  € 494,40 

Bijdrage per inwoner    € 0,60 

Toelage gemeente Zonnebeke € 7500 

ALGEMEEN TOTAAL   € 4 895,27

Bron: financieel jaarverslag 11.11.11-campagne 2015

 

Noord Zuid

In 2014 werd de Noord Zuidraad opgericht. De vroegere werkgroep internationale samenwerking 

vormt de kerngroep van deze raad en wordt nu de werkgroep Noord Zuid genoemd. Deze werkgroep 

neemt de 11.11.11-actie voor haar rekening en wordt daarin ondersteund vanuit de gemeente.

Fair Trade
Op zondag 22 maart werd het jaarlijkse (H)eerlijke Lenteontbijt georganiseerd. Hiervoor werkt de 

dienst vrije tijd/welzijn samen met de werkgroep Noord Zuid. Op het buffet staan producten van  

eerlijke én duurzame handel, uit het Zuiden en van bij ons. In totaal schoven een 200 volwassen eters 

en 11 kinderen aan. De opbrengst - € 819,60 - ging dit jaar integraal naar het Cambodiaproject van de 

Heilige Familie uit Ieper. 

In de Week van de Fair Trade werd op donderdag 15 oktober 

in samenwerking een workshop chocoladeproeven georga-

niseerd met Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen. Hieraan 

namen 11 personen deel, waarmee de activiteit volgeboekt 

was.
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Theaterweek

De theaterweek was in 2015 toe aan haar twee-

de editie. Tijdens deze week speelde een voor-

stelling aangepast aan de leeftijd en interesses 

van de verschillende klassen van het kleuter- en 

basisonderwijs in de gemeente.

Schoolvakanties

Paasvakantie

Tijdens de paasvakantie viel er opnieuw heel 

wat te beleven. De allerkleinsten konden op 

wilde ruimtereis of feesten op de Fluo Flits Fuif 

voor mini’s. De ouderen kinderen konden dan 

weer deelnemen aan restaurant de vissende 

koe en de Fluo Flits Fuif XXL. Ook waren er en-

kele losse knutselactiviteiten: snoeptaart, Foam 

Clay atelier en kleurrijk dromenvangersatelier.

Zomervakantie

Tijdens de maanden juli en augustus was er  

vakantiewerking voor kinderen vanaf 3 jaar. 

In Passendale konden de kinderen terecht op de 

speelpleinwerking die voor het 2de jaar op rij 

volledige dagen omvatte. Er waren gemiddeld 

90 kinderen per dag met een piek van 110 kin-

deren tijdens de eerste en laatste 2 weken van 

de zomervakantie. Daartussen kwamen gemid-

deld 65 kinderen langs en tijdens het bouwver-

lof sloot de werking. De vakantie werd opnieuw 

afgesloten met een groots slotfeest.

De Playmobiel trok in de namiddag naar drie 

andere deelgemeentes (Zonnebeke, Geluveld, 

Beselare). In Geluveld was er beperkte opkomst 

maar in Zonnebeke en Beselare waren er ge-

middeld 30 kinderen aanwezig. In tegenstelling 

tot de speelpleinwerking was de Playmobiel 

kosteloos. 

Naast de mobiele werking werden er ook zo’n 

dertigtal losse activiteiten georganiseerd. Hier-

op mochten we 675 kinderen ontvangen.

Herfstvakantie

In 2015 verhuisde ART.19 van de paas- naar de 

herfstvakantie. Er waren 11 deelnemers waar-

van 3 uit Zonnebeke. Tijdens ART 19 werden 

creatievelingen een week lang geprikkeld om 

zich op verschillende manieren kunstzinnig 

uit te drukken. Het resultaat werd een multi- 

disciplinaire mix van kunstwerken dat gepre-

senteerd werd in een kunstenfestivalprogram-

matie.

Kerstvakantie

Tussen kerst en nieuw trokken 15 kids naar De  

Panne voor de Samson en Gert Kerstshow. Na 

het meebrullen met de grootste hits werd er 

nog volop gespeeld in Plopsaland.

Beleid

In 2015 werd het jeugdbeleidsplan gevolgd zo-

als vastgelegd in 2013. Ook kwam de jeugdraad 

in 2015 enkele malen samen om te overleggen 

over de dag van de jeugdbeweging, de jeugd-

lokalen, de fuifreglementering, subsidies, het 

nieuw politiereglement en nog een aantal va-

riapunten.

In 2015 werden de subsidies verdeeld volgens 

het subsidiereglement voor het werkingsjaar 

2014 – 2015. In totaal werd een bedrag van € 18 

673,62 uitbetaald  met tegemoetkomingen voor 

de jeugdraad, speelpleinwerking (Passendale), 

jeugdhuis, kadervorming, bivakvervoer, kamp, 

culturele manifestaties, lokalensubsidie en een 

basissubsidie voor jeugdverenigingen op basis 

van hun ledenaantal.
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Podiumactiviteiten, 
huiskamerconcerten en lezingen
15 januari

Sportstories – OC De Leege Platse – Beselare

24 januari

Huiskamervoorstelling – Senne Gunst – Zonne-

beke

27 februari

Lien en Bart – Den grooten oorlog tussen de pa-

tatten – OC De Leege Platse –  Beselare

5 maart 

Alain Remue – Een blik achter de schermen van 

de Cel Vermiste Personen – De Letterschuur – 

Zonnebeke

27 maart 

Freddy Devadder – Freddy twijfelt – OC De 

Leege Platse – Beselare

Zaterdag 27 mei

11 uur van Geluveld – diverse locaties Geluveld 

– i.s.m. het plaatselijk verenigingsleven

4 september

Home@Xmas – kerk Zonnebeke – i.s.m. Memo-

rial Museum Passchendaele 1917

5 september

Park ’15 – optredens van ’t Schoon Vertier, Brazz- 

matazz, Circus Paljasso, vuurkunstenaarsgezel-

schap Mondria, Magic Night & Bubbles, vuur-

werk – kasteeldomein – Zonnebeke

Optredens in De Koklikoo, d’Oude Timmerie, 

Spoorlijn 64, The Corner en De Volksbond – 

Zonnebeke

13 september

Open Monumentendag – Cryer Farm – Geluveld

19 september

Passendale proeft – optredens van St-Cecilia 

Passendale, coverband The Vanco Brothers, 

vuurspektakel Sparklinshow, Variété Flambé en 
Giorigi & Armani, Laura Lynn en  Pieter Lonnevil-

le – diversie locaties Passendale

Optredens in De Mosselmarkt, Cuvée, St-Joris, 
Pas Friet, De Drum en The Passchendaele Pub 

– Passendale

6 oktober

Lezing – Michaël Van Droogenbroeck maakt de 

rekening – De Letterschuur – Zonnebeke

21 oktober 

Lezing – Lien Willaert, Caloriearm koken voor 

Bourgondiërs – De Letterschuur – Zonnebeke

3 november

Theater Hoetchatcha, het grote minicircus – 

i.h.k.v. grootouder- en kleinkinderennamiddag 

– OC ‘ Zonnerad – Zonnebeke

7 november

Huiskamervoorstelling – Koen Dewulf – Eco-

criet – Geluveld

11 december

Het zesde metaal – Niets doen is geen optie – 

OC De Leege Platse – Beselare

11 december

De Vuurmeesters – i.s.m. gemeentelijke basis-

school De Regenboog – Geluveld

Dag van de vrijwilliger – 
cultuurtrofee
Marijn Dewulf ontving de cultuurtrofee voor 

zijn inzet in diverse muzikale verenigingen en 

specifiek in De Reutelnoot.  Jacques D’Hellem 
werd gelauwerd als vrijwilliger van het jaar.

Cultureel Rendez-Vous
In 2015 organiseerde de dienst cultuur drie cul-

turele daguitstappen: op 11 maart naar Leuven, 

op 21 mei naar Antwerpen en het Red Star Mu-

seum en op 14 november naar Duinkerke.

CO7 & Archeo7
CO7 is een intergemeentelijk samenwerkings-

verband tussen Poperinge, Ieper, Vleteren, 

Langemark-Poelkapelle, Mesen, Heuvelland 

en Zonnebeke. Er wordt op bovenlokaal vlak  

samengewerkt rond cultuur en archeologie.

Cultuur

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten en projecten die in 2015 door de 

dienst cultuur werden georganiseerd.



34    Jaarverslag 2015 - Zonnebeke I Cultuur  Jaarverslag 2015 - Zonnebeke I Cultuur    35

Cursusaanbod
Computer

• maandelijkse workshops i.s.m. Vormingplus 

 Oostende-Westhoek

• korte basiscursussen met Seniorennet: 

 basiscursus PC, internet voor beginners,  

 kennismaken met e-mail, orde op PC, leren 

 werken met een tablet

Natuur – wellness – uitstraling

• een maatje meer (stijladvies, voedingsadvies 

 en bewegingsadvies)

• uitwisselingsmassage ouder-kind

• workshop natuurlijke verzorgingsproducten

• shiatsu

• snoepen van de natuur

• ontspannende massage

• ontspannen en ontstressen met aroma- 

 therapie

• partnermassage

Taal

• Engels voor op reis

• Duits voor op reis

• Frans voor op reis

• Italiaans voor op reis

• Spaans voor op reis

Creatief

• jaarreeksen bloemschikken, handwerk en  

 juwelen maken

• letters kappen gevorderden

• modeltekenen (beginners en gevorderden)

Culinair

• gebak met fruit

• de trend is … thee met Ann Vansteenkiste

• fair trade chocolade

• bakavond – dessertbord

• lekkers uit de keuken van St-Maarten

• bakavond: éclairs
• Argentijnse wijnen 

Persoon en omgeving

• huwelijkscontracten

• successierechten

• de nieuwe VZW-wet

Zonnebeke Verbeeldt
Een vijftiental vrijwilligers werken voor de 

beeldbank.  Ze gaan op zoek naar oude foto’s 

die ze inscannen, beschrijven en invoeren op 

www.zonnbekeverbeeldt.be.  Met de foto’s wer-

den themagerichte toonmomenten georgani-

seerd of ondersteuning gegeven aan bepaalde 

initiatieven.

Tentoonstellingen in bib 
De Letterschuur
• januari – Karel Waignein. 

 Colarede motions – fotografie
• februari – Creatief Zonnebeke

• maart & april – Dolores Soen – fotografie
• mei & juni – Marc Masschelein – fotografie
• juli, augustus & september – Isidoor  

 Goddeeris – sculpturen

• oktober, november & december – Nele  

 Vanthomme – tekeningen

Gezondheidscampagnes
In samenwerking met Logo Midden West-Vlaan-

deren werd een informatieve campagne uit-

gewerkt rond vaccinaties (heel specifiek rond 
griepvaccinatie).  Deze krijgt een follow up in 

2016.

Op 8 oktober 2015 werd de borstkankercam-

pagne afgesloten met een laatste activiteit.

Er werd gestart met een werkgroep rond  ‘Wel-

zijn in Geluveld & Zandvoorde’.  De werkgroep 

wil de leefbaarheid van het dorp verhogen via 

een aantal kleine acties.

Menin Road/Ypernstrasse
Het project ‘Menin Road/Ypernstrasse, Form, 

Landscape en psyche’ is een artistiek project 

dat in 2016 van start gaat.  Op een negentien-

tal locaties rond de weg Menen Ieper brengen 

40 kunstenaars een eigen en soms eigenzinnige  

interpretatie van de Eerste Wereldoorlog.

In de aanloop van de start verscheen in novem-

ber 2015 de gelijknamige historische publica-

ties waar een 15-tal auteurs telkens een be-

paald facet van de weg belichten.

Menin Road is een samenwerkingsverband van 

de gemeenten Ieper, Zonnebeke, Wervik en  

Menen in samenwerking met Memorial Museum  

Passchendaele 1917 en In Flanders Fields Mu-

seum.

Zandvoordeproject: visievorming
In het najaar werd een participatieproject ge-

start in Zandvoorde. Samen met de inwoners, 

het beleid en de administratie werd er gepeild 

hoe de leefbaarheid en de toekomst van het 

dorp concreet kan ingevuld worden. Om deze 

visievorming uit te werken, werd een land-

schapsarchitect aangesteld en in de marge van 

het project werden een aantal nieuwe vrije-

tijdsinitiatieven ontplooid.
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50+ werking
De 50-plusserswerking is gebaseerd op een aan-

tal belangrijke pijlers, die ook terug te vinden 

zijn in het jaarlijks activiteitenaanbod:

• aandacht voor zowel de zelfredzame 

 50-plussers als voor de mensen met beperkte 

 zelfredzaamheid

• aandacht voor zowel thuiswonenden als voor 

 bewoners van de zorgcentra en een inzet  

 voor de interactie van de twee groepen 

• aandacht voor het intergenerationele aspect

• aandacht voor zowel de fysieke, psychische  

 als sociale gezondheid van de 50-plussers

• aandacht voor de samenwerking met part- 

 ners in de eerste lijn, werkzaam op het grond- 

 gebied van de gemeente

Activiteitenaanbod
• seniorenweek in september

• trefnamiddag in juni, ieder jaar in een andere 

 deelgemeente

• het koor ‘start to sing’ en een zorg gere- 

 lateerde voorstelling in de zorgcentra

• de namiddagen voor grootouders en klein- 

 kinderen (volksspelennamiddag, voorstelling 

 in de herfstvakantie, Sintnamiddagen)

• de uitstappen, cursussen en activiteiten i.s.m.  

 de sportdienst (zitdans, zitgymnastiek, bewe- 

 gen voor thuiswonenden) 

• allerlei cursussen en uitstappen binnen het  

 aanbod van de dienst vrije tijd en welzijn

• de uitstap met de bewoners van de zorgcen- 

 tra in mei

50+ adviesraad
De 50+ adviesraad is samengesteld uit verte-

genwoordigers van de seniorenverenigingen en 

niet-georganiseerden. Jaarlijks wordt er in de-

cember een oproep geplaatst om nieuwe leden 

te ronselen en jaarlijks sluiten zich ook nieuwe 

leden aan. De dienst senioren ondersteunt de 

activiteiten van de 50+ adviesraad, zowel op  

financieel als op logistiek vlak.
Vier keer per jaar is er een overlegvergadering 

met de 50+ adviesraad, telkens in een andere 

deelgemeente.

Participatie aan overlegorganen
Naast de 50+ adviesraad organiseert de dienst 

senioren ook de stuurgroep lokaal senioren- 

beleid. In deze stuurgroep is er overleg tussen  

de beide zorgcentra, de Christelijke en de  

Socialistische mutualiteit, het OCMW en enkele  

geïnteresseerden. In 2015 werd het overleg  

4 keer georganiseerd. De dienst senioren volgt 

alles op en coacht de werking van de stuur-

groep.

Senioren

De dienst senioren werkt samen met de andere diensten binnen de dienst vrije tijd en welzijn. Ook is 

er een samenwerking met de 50+ adviesraad, de stuurgroep lokaal seniorenbeleid en Vormingplus 

Oostende-Westhoek. Met al deze partners wordt in onderling overleg een programma opgemaakt.

De dienst senioren heeft daarnaast ook een eigen programma, specifiek naar 50+ doelgroep toe. Dit 
wordt uitgewerkt samen met de zorgcentra uit Zonnebeke en Passendale.



Eéndagsactiviteiten
De sportdienst organiseerde, al dan niet samen 

met een vereniging, volgende eendagsactivitei-

ten:

• 17/01: cyclocross, kasteelcross Zonnebeke 

• 16/02: bewegingsschool 

• 17/02: jumping on sportdag  i.s.m. 

 Nils Vercaigne 

• 09/02 & 2/03: kubb initiatie 

• 18/03: uitreiking sporttrofeeën i.s.m. 

 sportraad

• 14/03: Warden Oomloop

• 16/03 & 30/03: initiatie Curl 

• 20/04: dansnamiddag 

 (week van de valpreventie) 

• 11/06: sportdag Zorgcentra Passendale – 

 Zonnebeke (Gino Verona)

• 22/06: trefnamiddag 50-plussers

• 11/07: frontrun Passendale 

• 10/09: sportdag gemeentepersoneel

• 19/09: sportclubbing

• 22/09: veldloop voor scholen

• 06/10: dag controle fitheid 50-plussers
• 14/10: testbaterij sportacus

• 28/10: initiatie judo

• 02/11: bewegingsschool herfstvakantie 

• 09/11: curling tornooi 

• 18/11: 3 on 3 basket

• 24/11: curling tornooi  

• 25/11: ski Komen

• 20/11: beker van burgemeester

Meerdaagse activiteiten 
• 13/04 – 17/04: sportkamp gecombineerd met 

 ski en snowboard in de Ice Mountain in  

 Komen

• 06/07 – 10/07: kleutersportkamp

• 27/07 – 31/07: circus- en omnisportkamp

• 10/18 – 14/18: kleutersportkamp 

• 24/18 – 28/18: balsportkamp/ski

• 02/11 – 6/11: herfstvakantiekamp

• Modern Arts ism de jeugddienst

Permanentie activiteiten/
groepslessen 
• 02/03: start to run voor beginners 

 (0-5 km in 10 lessen)

• 9/03, 11/03, 16/03, 18/03: initiate Nordic  

 walking

• 27/04: start to run voor halfgevorderden   

 (5-10km: 10 lessen)

• 14/01 – 25/03: zumba gold reeks 2

• 2/09/15 – 11/05/2016: groepslessen step  

 aerobics, step & tone en piloxing (10x)

• multimove

• 10/09/2014 – 20/05/2015: solodans

Organisaties i.s.m. de Sportraad – 
Burensportdienst WSO – Bloso
• 01/04: buitenspeeldag i.s.m. BKO & jeugd- 

 dienst 

• 6/10: sporteldag provinciaal 

• 29/06: WSO Jeugdsportdag

• reeks kinderdansen voor kinderen van de  

 basisschool i.s.m. dansschool Donatha

• Reeks seniorendans voor 50-plussers i.s.m.  

 dansschool Donatha

Sport

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die de sportdienst in 2015 organiseerde of mee  

ondersteunde.
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Evenementen
In 2015 werden er 90 evenementendossiers 

opgevolgd. Samen met deze dossiers werden 

ook de tijdelijk verkeersreglementen en indien 

van toepassing de toelatingen afwijking ge-

luidsnorm, vergunning vuurwerk en vergunnin-

gen tot plaatsing publiciteitsborden afgeleverd.

Overige aanvragen en vergunningen
In 2015 behandelde de dienste evenementen 

ook volgende zaken:

• 7 aanvragen vinkenzettingen

• 26 dossiers wielerwedstrijden (vergunning,  

 tijdelijk verkeersreglement en signaalgevers)

• 3 rallydossiers

• 5 vuurwerkvergunningen

• 9 tijdelijke verkeersreglementen zonder 

 evenementendossier

• 3 vergunningen maskeren

• 1 aanvraag circus 

Evenementen

In maart 2013 werd de dienst evenementen opgericht. Deze dienst staat in voor de coördinatie en de 

aanvragen van risicovolle evenementen die doorgaan op grondgebied van de gemeente.



In 2015 waren er gemiddeld 246 kinderen aan-

wezig in de buitenschoolse kinderopvang. In 

totaal waren er 3355 ingeschreven kinderen, 

waarvan 177 nieuw ingeschreven kinderen.

 

Aanwezige kinderen

Geluveld (gemiddeld) 47

Beselare (gemiddeld) 81

Zonnebeke (gemiddeld) 77

Passendale (gemiddeld) 42

TOTAAL (gemiddeld) 246

Lokaal overleg kinderopvang
De adviesraad houdt zich onder andere bezig 

met pedagogisch advies. In 2014 werden hier-

voor volgende vormingen georganiseerd:

• 6 ouderavonden in Bondgenootje Beselare  

 (14, 21, 28 januari en 4, 11 en 18 februari)

• vergadering lokaal overleg in BKO Zonne- 

 beke (25 maart  en 26 november)

• vorming voor professionelen ‘communiceren 

 met ouders’ (24 september)

• vorming voor ouders in Jeugdhuis De Moane:  

 grenzen stellen, pesten en praten met kinde- 

 ren (30 april, 2 juni en 1 december)

• vorming voor personeel  ‘structuur aanbren- 

 gen’ (5 mei)

• theatervoorstelling ‘zo kaal als een luis’  

 (pestgedrag) tijdens week van de opvoeding

Uitstapjes en activiteiten
• dinsdag 17/02: uitstap naar de bioscoop 

 (Bondgenootje Passendale)

• donderdag 19/02: uitstap naar de bioscoop 

 (Bondgenootje Beselare)

• woensdag 01/04: buitenspeeldag in de  

 4 deelgemeentes

• dinsdag 07/04: uitstap naar de brandweer  

 (Bondgenootje Passendale)

• dinsdag 14/04: uitstap naar indoorspeelplein 

 Kortrijk (Bondgenootje Zonnebeke)

• vrijdag 17/04: uitstap naar de bioscoop  

 (Bondgenootje Geluveld)

• maandag 13/07: grote brandweeroefening in 

 Bondgenootje Zonnebeke

• vrijdag 28/18: frietjesfeest in Bondgenootje  

 Passendale

• dinsdag 03/11: uitstap naar circus Hoet- 

 chacha (Bondgenootje Zonnebeke)

• woensdag 04/11: bezoek van de Sint aan 

 Bondgenootjes Geluveld, Zonnebeke en  

 Passendale

• woensdag 02/11: bezoek van de Sint aan  

 Bondgenootje Beselare

Uitbreidings- en 
infrastructuurwerken

BKO Zonnebeke

In 2014 werd de zolder omgebouwd tot boven-

verdieping van de kinderopvang. De capaciteit 

ging hierdoor van 45 naar 65 kinderen. Op 14 

maart 2015 werd de bovenruimte feestelijk 

geopend. De verbouwingen werden gefinan-

cierd door de eigenaar van het pand.

BKO Beselare

In 2015 startten de werken voor het realiseren 

van een volledige nieuwe bovenruimte, op die 

manier zal de capaciteit uitgebreid worden. Het 

einde van de werken is voorzien in 2016.

BKO Passendale

In 2015 startten de werken voor het verbouwen 

van het OC van Passendale tot een opvang met 

een capaciteit van 80 kinderen. Het einde van 

de werken is voorzien in januari 2016. 
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Kinderopvang BKO ’t Bondgenootje

Bezettingsgraad
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beselare 55,5 58,6 67,7 72 80,1 77,9 80,7

Geluveld 36,7 40,4 39,5 45,1 44,6 43,2 46,2

Passendale 25,6 30,7 39,6 40,1 41,1 41,2 42

Zonnebeke 55 62,7 65,9 66,7 73,1 73,4 76,9

Totaal 172,8 192,4 211,7 223,9 238,9 235,7 245,8



Collectie

GEDRUKTE WERKEN Bezit Aanw. Uitleningen Verlengingen

Jeugd fictie 9990 483 19538 5908
Jeugd strips 2525 88 8175 1891

Jeugd non-fictie 2583 31 1598 526

Subtotaal jeugd 15098 602 29311 8325

Volwassenen fictie 8546 692 13921 9119
Volwassenen strips 2187 229 2220 496

Volwassenen non-fictie 11689 409 6898 3545

Subtotaal volwassenen 22422 1330 23039 13160

Tijdschriften abonnementen 44 0 0 0

Tijdschriftnummers 1835 8 1319 427

Kranten abonnementen 4 0 0 0

Totaal 39403 1940 53669 21912

Audiovisueel materiaal Bezit Aanw. Uitleningen Verlengingen

CD 6673 88 1858 9

CD-ROM 281 0 95 14

Daisy-boeken 163 0 22 5

DVD 3048 314 7770 12

Totaal 9229 646 11187 89

MAGAZIJN Bezit Aanw Uitleningen Verlengingen

Magazijn 7577 - 2103 742
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Bibliotheek

Het totaal aantal uitleningen, inclusief verlengingen, kende na een daling de voorbije 2 jaar in 2015 

een lichte stijging.

De collectie blijft op een gelijkmatig tempo groeien. De uitleen van gedrukte materialen (vooral 

strips) ging met ruim 3000 eenheden (circa 10%) achteruit. Bij volwassenenboeken merk je de om-

gekeerde beweging: het aantal uitleningen steeg met zo’n 1000 éénheden. Uitleningen e-boeken (en 
e-readers): 507 (t.o.v. 375 in 2014).

Sinds halfweg 2014 worden geen CD’s meer aangekocht, toch werden in 2015 nog 1858 uitleningen 

gerealiseerd. Opmerkelijk is dat het aantal DVD-uitleningen voor het eerst significant daalt (van 8889 
naar 7770). 

Evolutie van het aantal uitleningen (inclusief verlengingen)

Aantal inschrijvingen

Actieve leners (= minstens 1 uitlening in het betreffende jaar) 

Lezerscategorie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

volwassenen (14+) 2060 1975 2095 2115 2162 2737

jeugd (tot 14 jaar) 673 689 615 652 680 754

niet-individuele leners 125 139 142 130 125 150

Totaal 2858 2803 2852 2897 2967 3641

Na in 2010 en 2011 jaren met een daling te hebben gekampt, stijgt het aantal leners nu voor het vier-

de jaar op rij. Het cijfer van 2015 springt er echter zodanig uit dat het lijkt alsof er sprake is van een 

‘rekenfout’ waaraan beter geen verdere conclusies kunnen  gekoppeld worden. 

In 2015 waren er 58268 bezoeken aan de bib, dit is zo’n 2500 ‘bezoeken’ meer dan in 2014.

Interbibliothecair leenverkeer (IBL-verkeer)

  vraag Zonnebeke aan andere bib vraag andere bib aan Zonnebeke

  

  2013 2014 2015 2013 2014 2015

Gevraagd 133 119 116 383 333 337

Positief afgehandeld 123 108 109 253 242 268

In tegenstelling tot vorige jaren werd er weer meer gebruik gemaakt van IBL.



Vergunningen
De milieudienst behandelt zowel milieuver-

gunningsaanvragen van klasse 1, waarvoor de 

bestendige deputatie bevoegd is, als van klasse 

2, de milieuvergunningen voor mededelingen 

kleine verandering en klasse 3 – aktenames – 

waarvoor het college van burgemeester en 

schepenen bevoegd is. In 2015 behandelde de 

milieudienst 11 milieuvergunningen klasse 1, 

20 klasse 2, 20 klasse 3 en 1 mededeling kleine 

verandering. In totaal werden dus 52 aanvragen 

behandeld.

Voor de wijziging van vegetatie en kleine land-

schapselementen in bepaalde gebieden is er 

een natuurvergunning nodig. In 2015 werden 

geen natuurvergunningen afgeleverd. Naast 

milieuvergunningen levert de milieudienst ook 

nog taxivergunningen af en vergunningen voor 

stockage van explosieve stoffen (vb. vuurwerk). 

In 2015 werden er 2 bestaande vergunningen 

voor verhuur van voertuigen met bestuurder 

hernieuwd, 2 vergunningen werden stopgezet 

en er werd 1 nieuwe vergunning afgeleverd.

Decreet bodemsanering
In het kader van het bodemsaneringdecreet en 

het uitvoeringsbesluit VLAREBO moet bij iedere 

overdracht van gronden een bodemattest aan-

gevraagd worden. Het bodemattest bevat de 

resultaten van onderzoek naar bodemveront-

reiniging en eventueel ook maatregelen voor 

sanering. 

De gemeentelijke milieudienst moet deze bo-

demattesten in een register bijhouden, dat ter 

inzage gelegd moet worden voor de bevolking. 

In 2015 werden er 14 nieuwe bodemattesten 

opgenomen in het grondinformatieregister en 

werden er 2 bodemsaneringsprojecten opge-

start.

Milieu Afval
Het grof huisvuil wordt sinds 2009 enkel nog 

huis-aan-huis ingezameld na telefonisch con-

tact met MIROM Roeselare. De daling brand-

baar afval op het recyclagepark is naar alle 

waarschijnlijkheid te wijten aan het feit dat 

deze afvalfractie nu enkel tegen betaling mag 

aangebracht worden.

Sinds 20 maart 2000 is de Intercommunale 

MIROM officieel gestart met de huis-aan-huis- 
inzameling van groenafval. Het groenafval 

kan tegen betaling ingezameld worden met  

behulp van afvalbakken. In deze bakken mo-

gen grasmaaisel, kort snoeihout, haagscheer-

sel en plantenresten worden gedeponeerd. De 

groenafvalbakken worden naar wens wekelijks 

of tweewekelijks aan huis opgehaald. Voor de 

exacte getallen van de diverse afvalfracties ver-

wijzen we naar het jaarverslag van de MIROM 

dat ook digitaal ter beschikking is via www.

mirom.be.
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Brandbaar afval

Restafval
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Memorial Museum 
Passchendaele 1917 

Kenniscentrum -  Toerisme

Voor het jaarverslag van het Memorial Museum Passchendaele  1917, het kenniscentrum en de toeris-

tische dienst kun je terecht op www.passchendaele.be en www.toerismezonnebeke.be.

© Westtoer

Subsidies
Kleine landschapselementen

De gemeente voorziet sinds 2008 jaarlijks een 

steun voor het onderhoud van kleine land-

schapselementen. Voor het onderhoud van 

kleine landschapselementen wordt een toelage 

toegekend van maximum € 250 per aanvrager, 

per locatie en per jaar. In 2015 betaalde de ge-

meente 31 subsidies uit, voor een totaalbedrag 

van € 3703,88. 

Regenwaterputten

Op 22 december 2008 werd een reglement 

goedgekeurd om de aanleg van regenwaterput-

ten en infiltratievoorzieningen te subsidiëren. 
De subsidie bedraagt € 500 voor de plaatsing 

van een regenwaterput bij een bestaande of 

verbouwde woning. In 2015 werden er 10 aan-

vragen uitbetaald.

Plant en goed

Kleine landschapselementen vormen in een 

agrarisch landschap een belangrijke bijdrage 

tot de algemene kwaliteit, natuurwaarden en de 

belevingswaarden van het landschap. Daarom 

kunnen bewoners van agrarisch gebied, land-

schappelijk waardevol agrarisch gebied, woon-

gebied met landelijk karakter of groengebied 

van het gewestplan een subsidie ontvangen 

voor het aanplanten van streekeigen groen. Er 

zijn verschillende pakketten beschikaar waar-

onder hoogstamfruitbomen, haag- en boom-

pakketten. In 2015 plaatsten 3 personen een be-

stelling, goed voor een totaal van 136 planten.

Individuele zuiveringsinstallaties

Op 11 april 2005 werd het reglement goedge-

keurd om de aanleg van individuele waterzui-

veringsinstallaties bij particuliere woningen te 

subsidiëren. De subsidie bedraagt maximaal 

de helft  van de bewezen kosten en maximum 

€ 625. Met ingang van 1 januari 2007 werd de 

subsidie verhoogd tot € 800 per aanvraag, wel-

iswaar met dezelfde voorwaarden als in het 

oorspronkelijke reglement. In 2015 werden er 

slechts 2 aanvragen uitbetaald.

Diverse andere acties

Naast het geven van subsidies promoot de ge-

meente ook nog andere milieuvriendelijke pro-

ducten. Zo worden er compostvaten en –bak-

ken verkocht aan gereduceerde prijs om het 

composteren te promoten. Ook worden er rat-

tenklemmen verkocht aan € 1 per stuk zodat de 

inwoners van Zonnebeke geen beroep moeten 

doen op het klassieke rattenvergif (in het kader 

van pesticidenreductie). In 2015 werden er 93 

stuks verkocht.

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels

Zonnebeke is lid van de vzw Regionaal Land-

schap West-Vlaamse Heuvels. Doel is om via 

samenwerkingsprojecten tussen overheid, na-

tuur- en landbouwverenigingen, toeristische 

verenigingen en wildbeheereenheden de na-

tuur en het landschap van de streek beter te 

beschermen en waar mogelijk op te waarderen. 

Tevens worden de mogelijkheden voor natuur- 

educatie en -recreatie volop uitgebouwd door 

de uitbouw en promotie van recreatieve wan-

del- en fietspaden. 

In de Maand van het Bos werden opnieuw  

diverse activiteiten georganiseerd voor de  

lagere klassen. Er is ook een doorlopend vast 

aanbod van gidsbeurten.  Er werden in 2015  

5 landschapsplannen uitgevoerd in Zonnebeke. 

Er waren geen landschapsbedrijfsplannen.
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Kinderopvang
• organiseren vorming EHBO en levensreddend  

 handelen voor het personeel van de buiten- 

 schoolse kinderopvang

• maandelijkse controle  van de rookdetectors 

 in de diverse locaties, de verantwoordelijke 

 per locatie noteert het nazicht in een  

 logboek 

• opfrissen van crisishandboek in diverse  

 teamvergaderingen met het personeel 

• organiseren van brandevacuatieoefening

• organiseren van een oefening voor de bege- 

 leidsters van de kinderopvang in samenwer- 

 king met de brandweer voor het hanteren 

 van de diverse brandblusmiddelen

• organiseren opfriscursus EHBO voor de coör- 

 dinatrice van de kinderopvang

• opstellen evacuatieplan voor nieuwe boven- 

 verdieping kinderopvang Zonnebeke

• opstellen evaluatieplan voor nieuwe boven- 

 verdieping kinderopvang Beselare 

 Technische dienst 
• opmaak inventaris van de materialen en het 

 gereedschap van de technische dienst en de 

 bijhorende veiligheidsinstructiekaarten op- 

 maken of aanpassen

• aanpassen overzicht taken werklieden tech- 

 nische dienst en aanpassen diversie risico- 

 analyses

• werkprocedures en werkmethodes opstellen

• updaten van de veiligheidsfiches van de  
 producten gebruikt voor de muskusrat- 

 bestrijding

• ventilatierooster en kleerhaken installeren 

 in de vestiaire  van de depot van de tech- 

 nische dienst

• nagaan of er een brandkast nodig is in het  

 depot

• voorzien van een aangepaste vorming voor  

 het personeel van de groendienst die honden 

 moet vangen die een gevaar vormen voor de 

 bevolking

• inbedrijfsstellingsverslag opmaken voor  

 nieuw materiaal om na te gaan of het voldoet  

 aan de voorgeschreven veiligheidsvoor- 

 schriften

• specifieke vorming voorzien voor nazicht 
 veiligheid speeltoestellen 

• opfriscursus EHBO organiseren

Psychosociale belasting op het werk
In januari 2015 werd een risicoanalyse ‘psy-

chosociale aspecten’ uitgevoerd rond welzijn 

op het werk. Er werd hiervoor beroep gedaan 

op IDEWE, de externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. Verschillende werk-

nemers werd geïnterviewd door een preventie- 

adviseur psychosociale aspecten van IDEWE.  

De resultaten van de groepsbesprekingen wer-

den volledig anoniem en gegroepeerd weerge-

geven  in een verslag. 

Onderzoeken 
door IDEWE
• jaarlijks periodiek onderzoek van de werk- 

 lieden, brandweermannen en schoonmaak- 

 sters: 59 (gemeente), 56 (OCMW)

• rijgeschiktheidsonderzoek: 2 (gemeente)

• onderzoek moederschapsbescherming: 

 1 (gemeente), 2 (OCMW)

• onderzoek werkhervatting: 9 (gemeente), 

 3 (OCMW)

• voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij  

 aanwerving: 2 (gemeente), 1 (OCMW)

• spontane raadpleging: 1 (gemeente)

• onderzoek op aanvraag: 1 (gemeente)

• beeldschermonderzoek: 8 (gemeente), 

 13 (OCMW)

• tuberculinetest: 26 (gemeente), 32 (OCMW)

• audiometrie: 27 (gemeente), 5 (OCMW)

• longfunctietest : 5 (gemeente), 1 (OCMW)

Vaccinaties door IDEWE
• griepvaccinaties: 40 (gemeente), 18 (OCMW)

• tetanusvaccinatie: 3 (gemeente), 1 (OCMW)

• Boostrix vaccinatie: 5 (gemeente), 9 (OCMW)

• Hepatitis A + B vaccinatie: 2 (gemeente)

• Hepatitis B: 1 (gemeente)

• Hepatitis A: 13 (gemeente)

Arbeidsongevallen
• 3 arbeidsongevallen met 70 dagen arbeids- 

 ongeschiktheid (OCMW)

• 8 arbeidsongevallen waarvan 5 met tijdelijke 

 arbeidsongeschiktheid (totaal aantal kalen- 

 derdagen ongeschiktheid: 58)

Algemene acties
Er  vindt  een  driemaandelijkse  controle plaats 

van de frontlader, de minigraafmachine en de 

laadkraan van de technische dienst. Ook alle  

liften (het museum, de bib en het gemeente-

huis) worden onderworpen aan een controle; dit 

gebeurt twee maal per jaar. Ten slotte worden 

volgende zaken ook jaarlijks gecontroleerd: 

ladders,  heftruck, sektionale poorten, brand-

weermateriaal, brandblussers en - haspels, 

hoogspanningscabine en aardgasinstallatie.

Het vijfjaarlijks laagspanningsonderzoek van 

de elektriciteit werd uitgevoerd in het OC van 

Zandvoorde, de Kortekeer in Beselare en de  

kinderopvang in Geluveld.

De burelen van het Memorial Museum  

Passchendaele  1917 werden in 2015 vernieuwd. 

In het gebouw is er weinig natuurlijke licht- 

inval en grote wijzigingen zijn niet mogelijk 

vanwege het beschermd karakter. Er werd dus 

voldoende aandacht geschonken aan aange-

paste efficiënte verlichting.

Gemeentescholen
Gemeenteschool De Zonnebloem

• vernieuwen van afwateringsgoot in het mid- 

 den van de speelplaats

• opstellen nieuw globaal preventieplan voor 

 de komende vijf jaar

• organiseren van enkele brandevacuatie- 

 oefeningen

• aanpassing van de stoelen in de computer- 

 klas

• organiseren opfriscursus EHBO voor leer- 

 krachten

• bijplaatsen van alarmposten maar een nieuw 

 systeem dringt zich op: de brandsirenes van 

 de nieuwe en oude bebouwing moeten op 

 één circuit geplaatst worden zodat de sire- 
 nes tegelijkertijd hoorbaar zijn in het gehele  

 schoolgebouw en de directeur een sms ont- 

 vangt bij brandalarm

Gemeenteschool De Regenboog

• organiseren van een onaangekondigde  

 brandevacuatieoefening

• aanpassen geluid sirene brandalarm zodat 

 dit overal goed hoorbaar is

• voorzien van een CO2 blusapparaat bij de 

 server in de kelder

• keuren van de tuintoestellen

• organiseren opfriscursus EHBO voor leer- 

 krachten

• voorzien blusapparaat in de containerklas 

 van de kleuterafdeling

Preventie

De interne preventiedienst, vroeger dienst veiligheid en gezondheid op het werk, staat in voor het 

welzijn op het werk van alle personeelsleden van de gemeentediensten en het OCMW.
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Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en 
onteigeningsplannen
• GRUP Albertstraat Noord: aangevochten bij 

 de Raad van State in 2011, het beroep werd 

 verworpen door de Raad van State in 2013,  

 onteigeningsmachtiging werd aangevraagd  

 door het Agentschap Binnenlands Bestuur, in 

 juni 2015 werd de onteigeningsmachtiging 

 gekregen van de Vlaams Minister van Bin- 

 nenlandse aangelegenheden

• GRUP Walleghemsgoed: in oktober 2014  

 gebeurde de voorlopige vaststelling door 

 de gemeenteraad en het openbaar onder- 

 zoek liep van 3 november 2014 tot 1 januari 

 2015, het dossier werd na het openbaar  

 onderzoek gunstig geadviseerd door de  

 GECORO op 17 februari 2015, de gemeente- 

 raad deed de definitieve vaststelling op 13 

 april 2015 maar het GRUP werd geschorst 

 door de deputatie op 28 mei 2015, op 22 juni  

 2015 deed de gemeenteraad een definitieve 

 vaststelling van een aangepast voorstel van 

 het GRUP

• GRUP Oude Rijkswachtkazerne: voorlopige 

 vaststelling door de gemeenteraad op 17  

 november 2014, het openbaar onderzoek 

 liep van 8 december 2014 t.e.m. 5 februari  

 2015, na het openbaar onderzoek gaf de  

 GECORO een gunstig advies op 31 maart  

 2015, op 22 juni 2015 stelde de gemeente- 

 raad het GRUP definitief vast 

• GRUP Kraaiveldstraat: goedkeuring bestek 

 en offerteformulier door gemeenteraad in  

 maart 2014, aanstelling studiebureau Geo- 

 mex in juni 2014 door het college van burge- 

 meester en schepenen, schepencollege be- 

 sliste in november 2015 om de opdracht uit 

 te breiden tot het GRUP “Woonuitbreidings- 

 gebied Kraaiveldstraat”, een ontwerper werd 

 aangesteld en een eerste voorontwerp werd 

 met het schepencollege besproken in  

 december 2015

• GRUP RWZI Zonnebeke: beslissing gemeen- 

 teraad maart 2014 voor opmaak GRUP met  

 onteigeningsplan voor uitbreiding water- 

 zuiveringsstation in Zonnebeke, Arcadis Gent  

 maakt GRUP op en screeningsdossier in  

 december 2014, dossier ligt momenteel stil  

 door moeilijkheden bij het verwerven van 

 grond voor de uitbreiding van de waterzui- 

 vering

• GRUP Coopman Interieur: schepencollege 

 stelt een ontwerper aan voor de opmaak 

 van het GRUP in maart 2015, in september 

 2015 volgt er een adviesvraag aan diverse 

 besturen inzake de plan MER screeningsnota

• GRUP dorpskern Zandvoorde: bestek voor 

 opmaak GRUP goedgekeurd in gemeente- 

 raad van oktober 2015, aanstelling ontwer- 

 per in december 2015 door schepencollege 

Gewestelijke Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen
• Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  

 Pasfrost: start voorontwerp na positief plano- 

 logisch attest

Provinciale Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen
• PRUP Nonnebossen en PRUP Vijverbos:  

 gedeeltelijke goedkeuring in oktober 2011 

 door de Vlaamse Regering, vernietiging in 

 maart 2015 door de Raad van State

Rooilijn- en onteigeningsplan
• goedkeuring bestek opmaak van rooilijn- en 

 onteigeningsplannen voor Nonnebossen 

 Noord, Oost, West en Zuid  door gemeente- 

 raad in juni 2015, aanstelling ontwerper in 

 maart 2015 door schepencollege

Vergunningenregister
• Op 17 juli 2015 werd het geactualiseerd 

 vergunningenregister  overgemaakt  aan  de 

 Vlaamse  Overheid, agentschap Ruimtelijke 

 Ordening, afdeling West-Vlaanderen.

Stedenbouwkundige vergunningen
In 2015 werden 247 aanvragen voor steden-

bouwkundige vergunningen ingediend, 26 daar- 

van werden geweigerd, 9 dossiers werden stop-

gezet, 2 dossiers werden onontvankelijk ver-

klaard en één dossier is nog in behandeling. 
Uiteindelijk werden 209 stedenbouwkundige 

vergunningen afgeleverd:

• (ver)bouwen meergezinswoningen: 

 7 (41 woongelegenheden)

• bouwen nieuwe woning: 19

• (ver)bouwen land- en tuinbouw: 21

• verbouwen en uitbreiden bestaande woning: 

 48

• verbouwen en uitbreiden ambachtelijke  

 bedrijven, handel, horeca en diensten: 14

• technische werken (reliëfwijzigingen, toe- 

 gangswegen, parkings): 7

• (ver)bouwen en uitbreiden bijgebouwen: 40

• (ver)bouwen gemeenschapsvoorziening: 1

• slopen gebouwen: 5

• publiciteit + uithangborden: 3

• verbouwen en uitbreiden toerisme: 4

• vellen bomen: 11

• functiewijzigingen : 4

• andere : 17

• werken publiekrechtelijke rechtspersonen: 7 

In 2015 werden ook 3 stedenbouwkundige mel-

dingen genoteerd.

Verkavelingsvergunningen en 
stedenbouwkundige attesten
In 2015 werden 2 verkavelingsvergunningen 

afgeleverd voor 7 loten bouwgrond. Er werden  

1 verkavelingswijziging ingediend. Ook was er 

1 aanvraag voor een stedenbouwkundig attest.

GECORO

In 2015 kwam de commissie vier keer samen.  De 

GECORO adviseert de gemeenteraad bij het op-

maken  van  ruimtelijke  structuurplannen en de 

ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. 

Verder verstrekt ze advies over stedenbouw-

kundige verordeningen, vergunningsaanvragen 

en bezwaarschriften. De GECORO bestaat uit 

1 voorzitter, 3 deskundigen, 4 vertegenwoordi-

gers van de economische sector (1 handel en 

middenstand, 1 landbouw, 1 werknemersor-

ganisatie en 1 sociale bouwmaatschappijen), 

4 vertegenwoordigers van de socio-culturele 

sector (1 onderwijs, 1 derde leeftijd, 1 milieu,  

1 culturele vereniging), 1 vaste secretaris en  

3 afgevaardigden van de politieke fracties. 

Laatstgenoemde hebben geen stemrecht.

Stedenbouw & ruimtelijke ordening
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Onroerend patrimonium

Aankopen
• aankoop van 1ha 45a 87ca grond voor de realisatie van de wandelverbinding tussen de IJzerweg  

 en Ieperstraat, locatie: gronden tussen de Schipstraat en Canadalaan te Passendale

• aankoop gronden nabij chemin nr. 20 voor de realisatie van de wandelverbinding voorzien in het 

 project “The Legacy of Passchendaele”, locatie: gronden nabij de Schipstraat te Passendale

• aankoop woning van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, locatie: Wervikstraat 2 

 te Beselare

Verkopen
• verkoop gedeelte tuin van de oude pastorie te Zandvoorde, locatie: tuin nabij de oude pastorie op 

 de Zandvoordeplaats te Zandvoorde

• verkoop oud recyclagepark, locatie: Kasteelweg 31 te Geluveld

• verkoop oude pastorie Passendale, locatie: Passendaleplaats 5 te Passendale

Ruilen
• ruilingsakte tussen CVBA De Mandel en de gemeente Zonnebeke voor gronden gelegen op de hoek 

 van de Albertstraat en de Langemarkstraat te Zonnebeke

Precair en kosteloos gebruik
• precair en kosteloos gebruik van verschillende weiden op diverse locaties: gronden in de Forest- 

 straat te Zonnebeke, op de hoek van de Gaverstraat en de Komenstraat te Zandvoorde, in het 

 Kasteelpark te Zonnebeke en tussen de IJzerweg en de Ieperstraat te Zonnebeke

© Westtoer

Gemeentelijke begeleidings-
commissie mobiliteit
In 2015 heeft een delegatie van de gemeente- 

lijke begeleidingscommissie diverse malen rond 

de tafel gezeten met mensen van het Agent-

schap Wegen en Verkeer en de politie om de pro-

blematiek van het doorgaand zwaar verkeer te  

bespreken. De voorgestelde maatregelen wer-

den in aanvullende verkeersreglementen gego-

ten.

De commissie bestaat uit 5 vertegenwoordigers 

van de gemeente, 2 van de politie, 1 van het 

agentschap wegen en verkeer West-Vlaande-

ren, 2 van het departement mobiliteit en open-

bare werken van West-Vlaanderen, 1 van De 

Lijn en 2 gemeentelijke ambtenaren.

Verkeersreglementen
In 2015 keurde de gemeenteraad 13 (aanvullen-

de) verkeersreglementen goed. 

Het betreft reglementen voor volgende straten/

zones:

• Lange Dreve

• Berten Pilstraat

• Zandvoordestraat (2x)

• Memorial Park

• Kasteelstraat (2x)

• Ieperstraat

• Schoolweg

• Tonnagebeperking voor 

 Geluveld-Zandvoorde

• Reutelhoekstraat

• Kortekeerstraat

• Geluveldplaats

Mobiliteit



Woonkwaliteit 
Gedurende het jaar 2015 werd 2 woningen on-

geschikt/onbewoonbaar verklaard. Voor 4 wo-

ningen die aan de Vlaamse woningkwaliteits- 

normen voldoen, werd een conformiteitsattest 

afgeleverd.  Er werden 3 woningen opgenomen 

op de Vlaamse inventaris verwaarlozing.

Leegstand 
In 2015 werden er 20 woningen opgenomen in 

de gemeentelijke inventaris van leegstaande 

woningen en gebouwen. In 2015 werden er ook 

19 vrijstellingen toegestaan en 4 woningen ge-

schrapt uit het leegstandsregister. 

Tweede verblijven 
In 2015 stonden er 70 woningen op de lijst met 

tweede verblijven. 

Onbebouwde percelen 
Op 1/1/2015 waren er 82 onbebouwde percelen 

in verkavelingen en 49 onbebouwde percelen in 

woongebied. 

Lokaal woonoverleg 
Vanuit de Vlaamse Wooncode moet het ge-

meentebestuur het woonbeleid coördineren. 

Het lokaal woonoverleg is een instrument 

om als gemeente deze taak te realiseren. Het  

lokaal woonoverleg bestaat uit vertegenwoor-

digers van de gemeente, vertegenwoordigers 

van de sociale huisvestingsmaatschappijen Ons 

Onderdak en De Mandel, een vertegenwoordi-

ger van het sociaal verhuurkantoor Woonsleu-

tel en het agentschap Wonen. In 2015 kwam het  

lokaal woonoverleg 2 keer samen.

Info & advies
De woondienst is het aanspreekpunt voor inwo-

ners met vragen over wonen, bijvoorbeeld over 

het verbouwen van de woning, premies, sociale  

huisvesting, huren en verhuren of energie be-

sparen. De technisch medewerker gaat ter 

plaatse om inwoners te adviseren over renova-

tiewerken en energiebesparing in de woning. In 

Zonnebeke registreerde de woondienst 219 lo-

ketbezoeken en 75 huisbezoeken.

Sociale huisvesting
SHM De Mandel realiseerde in 2015 25 sociale 

huurwoningen en 5 sociale koopwoningen in de 

Albertstraat te Zonnebeke. 

Via de woondienst schreven zich 15 gezinnen in 

voor sociale huisvesting. 

Energie
In 2015 werden infoavonden georganiseerd 

over het ‘isoleren van bestaande muren’ en 

‘dakisolatie’. De eerste editie van de woon- en 

energiebeurs werd georganiseerd. 

Via de groepsaankoop groene stroom veran-

derden 114 gezinnen van energieleverancier. 

Er werden 11 Vlaamse energieleningen afgeslo-

ten. 
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Wonen

Raad voor Lokale Economie
De Raad voor Lokale Economie staat in voor de 

bevordering van de economische belangen in 

de gemeente en heeft vooral een adviserende 

taak. De raad vormt een centrum van overleg 

van de KMO’s-, middenstandsverenigingen, zelf-

standigen en beoefenaars van een vrij beroep. 

In totaal zijn er 24 leden waarvan 6 vertegen-

woordigers van de gemeente en 18 van de han-

delaars of verenigingen.

Zonnebon
De Zonnebon is een waardebon die je kan be-

steden bij lokale handelaars. De bon heeft een 

waarde van € 10 en wordt door het gemeente-

bestuur uitgegeven. In 2015 waren er 62 han-

delaars waarbij je de Zonnebon kon besteden. 

In totaal werden er 416 verkocht. De bon wordt 

ook als cadeau geschonken bij een geboorte en 

op de dag van de nieuwe inwoners.

Handelaars
In 2015 waren er 1724 ondernemingen, hande-

laars en vrije beroepen  in groot-Zonnebeke.

Lokale economie



Groenbeheer
• scheren van hagen

• onderhoud gazons

• leveren van lentebeplantingen

• onderhoud beplanting

• snoeien en vellen van bomen

• onderhoud wegbermen

Cultuur
• vervoer voor culturele activiteiten van tafels, 

 stoelen, podiumelementen en signalisatie

• vervangen van de infoborden

Milieu
• recyclagepark

• ophalen van vuilniszakken en groenafval  

 naar de scholen, speelpleinen en openbare 

 pleinen

• verwijderen van zwerfvuil

Wegen en riolering 
• buitengewone onderhoudswerken met KWS 

 aan diverse wegen

• buitengewone onderhoudswerken aan diver- 

 se landbouwwegen

• straatvegen (fietspaden en rijweg)
• onderhoud en ruiming van onbevaarbare  

 waterlopen (3e cat.) en grachten

• onderhoud en ruimen van de straatkolken

• reinigen, onderhoud en vernieuwen van rio- 

 leringen en buizen

• vernieuwen en bijplaatsen van verkeers- 

 signalisatie

Onderhoud onroerend patrimonium
gemeentehuis, begraafplaatsen en lijkenhuizen,  

jeugdhuis De Moane, monumenten, kerken 

en kerkpleinen, kasteeldomein, Platoonhuis-

je, Memorial Museum Passchendaele 1917,  

bibliotheek, landhuis, kenniscentrum, gemeen-

tescholen, OC’s, voetbalpleinen en gebouwen, 

brandweerkazerne, sporthal, schutterslokaal, 

kinderopvang, kortekeer, elektriciteitscabines

Onderhoud privaat domein 
diverse woonhuizen (ex-schoolhuizen), pastorie

Weg- en waterloopverkeer
• lengte van de gewestwegen: 27,33 km

• gemeentewegen: buurtwegen groot verkeer:  

 66,54 km

• andere verharde wegen: 149,115 km

• lengte van de onbevaarbare waterlopen  

 2e categorie: 24.038m

• lengte van de onbevaarbare waterlopen  

 3e categorie: 29.634m

• niet ingeschreven waterlopen: 4.294m

Wagenpark
De technische dienst beschikt over 8 aan-

hangwagens, 1 graafmachine, 2 vrachtwagens,  

1 houthakselaar, 1 minigraver, 1 tractor, 1 veeg-

borstel voor de tractor, 1 heftruck, 3 wagens,  

9 bestelwagens en 1 mobiel podium.

Werken
• voltooiing van het Passchendaele Memorial 

 Park

• verbouwen van OC Passendale tot BKO  

 Passendale

• verbouwen BKO Beselare

Groenbeheer & technisch onderhoud

De technische dienst was in 2015 vooral bezig met volgende projecten:

Wegen- en rioleringswerken
• verbreden en aanpassen Mispelarestraat 

 in Passendale (oktober 2014 – mei 2015),  

 opdrachtgever: gemeente Zonnebeke i.s.m.  

 de firma Pasfrost n.v.
• aanleg van parkeervoorzieningen en nieuwe  

 toegangsweg (Schoolweg) achter de wonin- 

 gen in de Langemarkstraat in Zonnebeke 

 (mei 2015 – oktober  2015), opdrachtgever:  

 gemeente Zonnebeke

• riolerings-, wegenis en omgevingswerken in 

 de Albertstraat en de Langemarkstraat in 

 Zonnebeke (mei 2015 – april 2016), opdracht- 

 gever: VMSW i.s.m. de gemeente Zonnebeke

• uitbreiding ambachtelijke zone Polderhoek 

 II in de Kortekeerstraat te Geluveld (maart  

 2015 – november  2015), opdrachtgever:  

 intercommunale WVI i.s.m. de gemeente  

 Zonnebeke

• aanleg nieuw recyclagepark in de Kasteel- 

 straat te  Geluveld (maart 2015 – december 

 2015), opdrachtgever: gemeente Zonnebeke 

 i.s.m. MIROM

• bouwen RWZI in de Vuilewaasstraat te  

 Beselare (maart 2014 – juli 2015), opdracht- 

 gever: Aquafin 
• aanleg DWA-collector tussen de Kasteel- 

 straat en het RWZI in de Vuilewaasstraat te 

 Beselare (maart 2015 – september 2015),  

 opdrachtgever: Aquafin

• structurele onderhouds- en herstellingswer- 

 ken van diverse landelijke wegen, opdracht- 

 gever: gemeente Zonnebeke

• uitbreiding bezoekersparking Tyne Cot Ce- 

 metery te Passendale (februari 2015), op- 

 drachtgever: gemeente Zonnebeke

Werken door diverse 
nutsmaatschappijen
• ondergronds brengen LS-net en vernieuwen 

 van de openbare verlichting in de 

 Albertstraat te Zonnebeke, opdrachtgever:  

 gemeente Zonnebeke

• aanleg nieuwe LS-leiding en plaatsen nieuwe  

 openbare verlichting in de Schoolweg,  

 opdrachtgever: gemeente Zonnebeke

• vernieuwen toevoerleiding drinkwater DM 

 300 GVK in de Albertstraat en IJzerweg te 

 Zonnebeke, opdrachtgever: De Watergroep

• aanleg van LS, MD, OV, waterleiding en alle 

 telecommunicatienetten in de Kortekeer- 

 straat te Geluveld, opdrachtgever: Eandis,  

 De Watergroep, Proximus, Telenet

• plaatsen van nieuwe openbare verlichting op 

 het recyclagepark in Geluveld, opdracht- 

 gever: gemeente Zonnebeke
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Openbare werken

In 2015 zijn volgende werken uitgevoerd aan wegen, rioleringen, nutsleidingen en waterlopen:
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OCMW

Het OCMW van Zonnebeke heeft een eigen jaarverslag dat je kan raadplegen via www.ocmwzonne-

beke.be.
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Onderhoud van waterlopen en
 grachten
• maaien van grachten en zoomwegen langs 

 de gemeentewegen (2 beurten/jaar)

• jaarlijks preventief en curatief onderhoud 

 van de waterlopen van 3e Cat. en de langs- 

 grachten langs de gemeentewegen i.k.v. de 

 goede waterhuishouding en de strijd tegen 

 wateroverlast (+/- 50.000 lm)

• jaarlijks preventief ruimen van alle straat- 

 kolken langs de gemeentewegen (2 beurten/ 

 jaar)

Sneeuw- en  gladheidsbestrijding
In 2015 waren er i.h.k.v. sneeuw- en gladheids-

bestrijding 14 strooidagen op de gemeentelijke 

wegen.

ICT

In 2014 werd de dienst ICT opgericht. De dienst bestaat uit 1 ICT ambtenaar die in februari 2014 aan 

de slag ging. De dienst onderhoudt en coördineert het ganse IT-park van de gemeentelijke diensten 

en de gemeentelijke basisscholen.

In 2015 werden volgende grote projecten uitgevoerd:

• netwerkbekabeling van het gemeentehuis werd volledig vernieuwd

• gemeentelijke gebouwen werden verbonden met glasvezel

• basis werd gelegd in nieuwe BKO’s en bibliotheek voor de uitbouw van een nieuw en uniform wifi  
 systeem

• vernieuwing publieke pc’s bibliotheek



Personeel
Het  brandweerkorps van  Zonnebeke bestaat 

uit vrijwilligers. In 2014 telde het brandweer-

korps van Zonnebeke 36 personeelsleden:

• 20 brandweermannen

• 6 korporaals

• 6 onderofficieren
• 3 officieren
• 1 officier-geneesheer

In 2014 waren er geen indiensttredingen en 

geen uitdiensttredingen.

Wagenpark
• 1 materiaalwagen/signalisatiewagen

• 1 snelle hulpwagen

• 1 slangenwagen 4x4 met aanhangwagen

 met pomp

• 1 halfzware autopomp met watertank van 

 2500 liter

• 1 tankwagen met een watertank van 8500  

 liter

• 1 materiaalwagen met milieu-

 aanhangwagen

Oefeningen
• elke week op vrijdagavond voor de ploeg die 

 aan zijn weekdienst begint

• Jaarlijks wordt een oefenkalender opgesteld 

 met vermelding van de verschillende  

 thema’s die moeten geoefend worden: pom- 

 pen, kettingzaag, EHBO, radiocommunicatie,  

 liften, deur/LD/schuim, sport en fysieke vaar- 

 digheden, explosiemeter, warmtebeeld- 

 camera, hydraulisch gereedschap, bevei- 

 liging interventie openbare weg, afleg- 
 systeem bundels en cassetten, stappenplan 

 bij THV voertuigen, stroomvoorziening en 

 verlichting, persluchtoefening, werkwijze 

 IGS, gasdetectie, deurenopenerset
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Brandweer
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GAS
In 2015 werden 28 dossiers ingediend via de politie Bij geen enkel dossier werd de GAS procedure opgestart 

omdat de dader(s) onbekend waren of er onvoldoende bewijslast was.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Meldingen Zone 30296 29546 29576 30787 31809 30284 30785 30039
 Zonnebeke 2145 2250 2354 2562 2587 2661 2572 2495
           
 Zonnebeke 
 Gevonden oorlogsmunitie 272 259 245 291 301 225 406 346
 Verlies documenten 138 145 139 137 165 115 133 82
 Diefstal algemeen 99 129 137 146 154 119 105 154
 Moeilijkheden bezoeksrecht 63 28 36 32 19 52 50 18
 Moeilijkheden gezin 62 74 53 43 32 50 41 62
 Opzettelijke beschadigingen 43 56 37 30 41 30 29 34
 Onbeheerde dieren 89 117 82 89 71 96 70 91
 Fietsdiefstallen 13 12 82 89 11 6 8 16
         
Verkeersongevallen Zone 1954 1924 1998 1845 1778 1679 1627 1620
 Zonnebeke 153 180 165 142 170 160 133 154
         
 Zonnebeke - Met doden 0 2 0 0 2 0 1 2
 Zonnebeke - Met Lichamelijk Letsel 48 54 45 44 40 37 33 37
 Zonnebeke - Enkel stoffelijke schade 105 124 120 98 128 123 99 115
           
Verkeerscontroles    Grondgebied Zonnebeke        
Snelheid  Gecontroleerde voertuigen 43011 25213 31742 29408 33054 25061 31923 
 Gewone overtreding (+16) 1843 1763 2768 3136 2958 1918 2277 4858
 tussen + 17 en +26 1268 791 893 894    
 tussen + 27 en +36 289 215 237 197    
 +37 en hoger 93 84 98 74    
         
Alcohol Save 607 492 545 770 637 1288 1208 1895
 Alarm 17 16 11 15 8 14 22 22
 Positief 32 21 19 21 8 23 42 41
         
Drugs in het verkeer  2 2 2 0 2 1 2 3
         
Gordel Niet dragen van 169 55 61 43 64 65 103 106
GSM Gebruik tijdens sturen 22 7 9 6 20 23 12 142
Keuring geen geldige 46 20 27 17 27 22 21 52
Verzekering geen geldige 41 27 25 30 21 27 27 23
Rijbewijs Overtreding op  35 16 19 11 12 10 13 19
Bromfietsen TE overtredingen 2 2 0 0 1 7 0 3

Politie & GAS



De Regenboog

171 leerlingen 

waarvan 75 

kleuters en 

96 lagere school-

kinderen

De Biesweide

305 leerlingen 

waarvan 124 

kleuters en 

181 lagere 

schoolkinderen

 

De Zonnebloem

175 leerlingen 

waarvan 78 

kleuters en 

97 lagere 

schoolkinderen

De Fontein

271 leerlingen 

waarvan 106 

kleuters en 

165 lagere 

schoolkinderen

De Wijzer

295 leerlingen 

waarvan 107 

kleuters en 

188 lagere 

schoolkinderen
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Onderwijs

In Zonnebeke zijn er vijf scholen waar kleuter- en lager onderwijs worden aangeboden: de Wijzer in 

Zonnebeke, de Biesweide in Beselare, de Zonnebloem in Zonnebeke, de Regenboog in Geluveld en 

de Fontein in Passendale. De Zonnebloem en de Regenboog zijn beide gemeentelijke basisscholen  

terwijl de overige 3 scholen vrije basisscholen zijn.

Leerlingenaantal op 1 februari 2015
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Interventies

Prepared  by  Delva  Lieven  14/11/16

post ZONNEBEKE

Overzicht hulpoproepen 2009 - 2015

2015 2014 2013 2012 2011 2010

BRAND in gebouwen 9 9 10 3 9 2

Schouwbrand 3 1 4 7 6 9

Grasbrand, stort- of afvalbrand 6 2 7 6 1 2

Autobrand, machine 2 5 1 6 8 7

Versterking aan ander korps 2

22 17 22 22 24 20

Verkeersongeval, reddingen 12 16 23 18 11 4

Bevrijden persoon (huis, lift) 11

Baan kuisen / opruiming 25 26 20 39 37 33

Storm, wateroverlast, pompwerk 11 59 63 49+124 12 22

Gevaarlijke stoffen, milieu 2 2 1 2 5 0

Assistentie 100 + signalisatie 16 17 12 1 4 5

Vals alarm, goed bedoeld 11 13 14 11 6 7

Waterleveringen 25 34 33 52 42 39

Wespenverdelging 86 78 76 86 149 183

openbare riolering ontstoppen 8 12 27 44 26 17

Gaslek, detektie, CO-intoxicatie 2 3 5 2 2 6

Redding of verwijderen dieren 4 3 2 1 6 1

Totaal 235 280 298 451 324 337

Oefeningen

Algemene oefening 10

Groepsoefening 45

RED-team oefening 23

Zonale oefening 2

Studiedagen 3

Verder werd ook medewerking verleend aan :

Preventieve aanwezigheid (vuurwerk, stoeten, evenementen) 18

Opleidingen kleine blusmiddelen

Schoolbezoeken

Logistieke ondersteuning evenementen 21

Behandelde preventiedossiers 48
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Contactgegevens

Gemeentebestuur Zonnebeke

Langemarkstraat 8

8980 Zonnebeke

T 051 48 00 60

E info@zonnebeke.be

W www.zonnebeke.be


