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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 12 444 inwoners, verspreid over de vijf deelgemeenten. De 
totale oppervlakte van groot-Zonnebeke bedraagt 6757 ha.  

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 

 



Politieke organen 

Gemeenteraad 

Zittingen 

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden gewoonlijk plaats op maandag en worden 
voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.  
In 2017 kwam de gemeenteraad 10 keer samen: 9 januari, 13 februari, 23 maart, 10 
april, 8 mei, 26 juni, 11 september, 9 oktober, 6 november en 19 december 2017. 

Samenstelling in 2017 

In 2017 bleef de samenstelling van de gemeenteraad en van het college van 
burgemeester en schepenen ongewijzigd. 

Burgemeester 
SIOEN Dirk 
Inspraak 

Eerste schepen 
HOFLACK Luk 
Inspraak 

Tweede Schepen 
VANDERHAEGHEN 
Sabine 
Inspraak 

Derde Schepen 
VANDEPITTE Ingrid 
CD&V 

Vierde Schepen 
DESCHEEMAEKER Michiel 
Inspraak 

Vijfde Schepen 
DEBUCQUOY Marie 
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 
Demonie Johan 
Inspraak 

Gemeenteraadslid 
DENORME Patrick 
CD&V 

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 
VANDOOLAEGHE Jan 
Inspraak 

Gemeenteraadslid 
VERMEEREN Maxim 
Sp.a 

Gemeenteraadslid 
VANGHELUWE Sophie 
Inspraak 

Gemeenteraadslid 
VERSTRAETE Marc 
CD&V 

 



 

 

Het college van burgemeester en schepen 

Zittingen 

Het college van burgemeester en schepenen komt wekelijks bijeen op 
maandagvoormiddag. De vergaderingen worden voorgezeten door de burgemeester.  

Samenstelling en bevoegdheden in 2017 

Burgemeester 
SIOEN Dirk (Inspraak) 

• Algemeen beleid en coördinatie 
• Noodplanning 
• Brandweer 
• Politie + G.A.S. 
• Preventie 
• Externe relaties 
• Personeel technische dienst werklieden 
• Openbare werken 
• Riolering en grachten 
• Nutsvoorzieningen 

Eerste Schepen 
HOFLACK Luk (Inspraak) 

• Onderwijs 
• Financiën en begroting 
• Landbouw 
• Duurzaam beleid en energie 
• Internationale samenwerking 
• Erediensten 

Tweede Schepen 
VANDERHAEGHEN Sabine (Inspraak) 

• Archief 
• Toerisme en onroerend erfgoed 
• Museum en erfgoed 14-18 en herdenking 100 jaar Grote 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  
DESCHEEMAEKER Michiel (Inspraak) 

• Ruimtelijke ordening en stedenbouw 
• Milieu 



 

 

• Leefmilieu 
• Onroerend patrimonium: onderhoud en beheer 
• Huisvuil en containerpark 
• Huisvestiging – wonen – sociale huisvesting 

Vijfde Schepen 
DEBUCQUOY Marie (Inspraak) 

• Groendienst 
• Dierenwelzijn 
• Mobiliteit 
• Jeugd 

OCMW-Voorzitter 
VANDER MEIREN Maria (Inspraak) 

• Informatica 
• Armoede 
• Gelijke kansenbeleid 
• Burgerlijke stand en bevolking 
• Begraafplaatsen 
• Personeelsbeleid 
• Senioren 
• Sociale zaken 
• Voorzitter OCMW 
 

  



 

 

Financiën 

Balans 31/12/2017 

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

 ACTIVA Boekjaar 
Vorig 
boekjaar 

I. Vlottende activa € 9.340.977 € 8.479.625 
A. Liquide middelen en geldbeleggingen € 7.600.688 € 6.690.135 
B. Vorderingen op korte termijn € 1.591.213 € 1.664.468 
1. Vorderingen uit ruiltransacties € 581.248 € 993.596 
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties € 1.009.965 € 670.872 
D. Overlopende rekeningen van het actief € 109.521 € 0 
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen € 39.555 € 125.022 

II. Vaste activa € 65.586.462 
€ 

66.094.794 
A. Vorderingen op lange termijn € 7.772.972 € 8.410.922 
1. Vorderingen uit ruiltransacties € 186.352 € 375.013 
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties € 7.586.620 € 8.035.909 
B. Financiële vaste activa € 9.740.407 € 8.782.203 
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten € 34.980 € 34.980 
5. Andere financiële vaste activa € 9.705.427 € 8.747.223 

C. Materiële vaste activa € 47.049.381 
€ 

48.087.387 

1. Gemeenschapsgoederen € 46.105.457 
€ 

47.190.595 

a. Terreinen en gebouwen € 25.684.851 
€ 

26.012.183 

b. Wegen en overige infrastructuur € 15.587.909 
€ 

16.386.247 
c. Installaties, machines en uitrusting € 270.455 € 219.604 
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel € 478.391 € 490.223 
e. Leasing en soortgelijke rechten € 3.898.471 € 3.896.958 
f. Erfgoed € 185.380 € 185.380 
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa € 832.226 € 817.538 
a. Terreinen en gebouwen € 589.680 € 590.558 
b. Installaties, machines en uitrusting € 8.206 € 3.713 
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel € 234.340 € 223.267 
3. Overige materiële vaste activa € 111.698 € 79.254 
a. Terreinen en gebouwen € 111.698 € 79.254 
D. Immateriële vaste activa € 1.023.702 € 814.282 

Totaal ACTIVA € 74.927.439 
€ 

74.574.420 
   
PASSIVA   

  Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 
I. Schulden € 5.163.887 € 5.589.228 



 

 

A. Schulden op korte termijn € 1.256.286 € 1.788.110 
1. Schulden uit ruiltransacties € 851.104 € 1.217.159 
a. Voorzieningen voor risico's en kosten € 269.622 € 250.619 
b. Financiële schulden € 0 € 0 
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties € 581.482 € 966.540 
2. Schulden uit niet-ruiltransacties € 165.924 -€ 57.841 
3. Overlopende rekeningen van het passief € 462 € 0 
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen € 238.796 € 628.792 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

B. Schulden op lange termijn € 3.907.601 € 3.801.118 
1. Schulden uit ruiltransacties € 3.907.601 € 3.801.118 
a. Voorzieningen voor risico's en kosten € 0 € 0 
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen € 0 € 0 
2. Overige risico's en kosten € 0 € 0 
b. Financiële schulden € 3.907.601 € 3.801.118 
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties € 0 € 0 
2. Schulden uit niet-ruiltransacties € 0 € 0 

  
  

  
  

II. Nettoactief € 69.763.552 
€ 

68.985.192 

  
  

  
  

  
  

  
  

Totaal PASSIVA € 74.927.439 
€ 

74.574.420 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2017 



 

 

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

 
Boekjaar Vorig boekjaar 

   
I. Kosten € 17.948.603,00 

€ 
16.806.970,00 

A. Operationele kosten € 17.314.247,00 
€ 

16.493.220,00 

1. Goederen en diensten € 3.758.973,00 
€ 

3.462.716,00 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 7.612.390,00 
€ 

7.237.974,00 
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen € 3.259.776,00 

€ 
3.485.980,00 

5. Toegestane werkingssubsidies € 2.603.269,00 
€ 

2.245.939,00 
6. Andere operationele kosten € 79.839,00 € 60.611,00 
B. Financiële kosten € 141.014,00 € 188.830,00 
C. Uitzonderlijke kosten € 493.342,00 € 124.920,00 
2. Toegestane investeringssubsidies € 493.342,00 € 124.920,00 

   
II. Opbrengsten € 20.000.285,00 

€ 
17.233.066,00 

A. Operationele opbrengsten € 17.507.253,00 
€ 

15.333.483,00 

1. Opbrengsten uit de werking € 1.373.736,00 
€ 

1.348.467,00 

2. Fiscale opbrengsten en boetes € 8.951.837,00 
€ 

7.559.704,00 

3. Werkingssubsidies € 7.141.276,00 
€ 

6.374.240,00 

a. Algemene werkingssubsidies € 4.059.695,00 
€ 

3.098.705,00 

b. Specifieke werkingssubsidies € 3.081.581,00 
€ 

3.275.535,00 
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW € 0,00 € 0,00 
5. Andere operationele opbrengsten € 40.404,00 € 51.072,00 

B. Financiële opbrengsten € 2.018.213,00 
€ 

1.685.307,00 
C. Uitzonderlijke opbrengsten € 474.819,00 € 214.276,00 

   III. Overschot/Tekort van het boekjaar € 2.051.682,00 € 426.096,00 

A. Operationeel overschot/tekort € 193.006,00 
-€ 

1.159.737,00 

B. Financieel overschot/tekort € 1.877.199,00 
€ 

1.496.477,00 
C. Uitzonderlijk overschot/tekort -€ 18.523,00 € 89.356,00 

   IV. Verwerking van het overschot of tekort van het 
boekjaar € 2.051.682,00 € 426.096,00 
C. Over te dragen overschot of tekort van het 
boekjaar € 2.051.682,00 € 426.096,00 
 



 

 

 

Personeel 

Personeelsbestand 31.12.2017 

Administratie 

Het administratief personeel bestaat uit 15 statutairen en 39 contractuelen, goed voor 
13,89 VTE’s bij de statutairen en 33,54 bij de contractuelen. In totaal werken er 54 
mensen op de administratie, goed voor 47,43 VTE’s. 

Technisch personeel 

De technische ploeg bestaat uit 5 statutairen en 30 contractuelen, goed voor 4,80 VTE’s 
bij de statutairen en 26,93 bij de contractuelen. In totaal werken er 35 mensen bij de 
technische ploeg, goed voor 31,73 VTE’s. 

Buitenschoolse kinderopvang 

Er werken 31 begeleidsters in de kinderopvang. Dit zijn allemaal contractuelen, goed 
voor 16,87 VTE’s.  

Algemeen totaal 

In totaal werken er 120 personeelsleden waarvan 20 statutairen en 100 contractuelen. 
Vertaald in VTE’s komt dit op 18,69 bij de statutairen, 77,34 bij de contractuelen en 
96,03 in totaal.  

 

Personeelswijzigingen 2017 

Bevorderingen 
In 2017 werden 3 contractuele personeelsleden bevorderd. 

Indiensttreding 
In 2017 mocht de gemeente 26 nieuwe personeelsleden verwelkomen.  

Uitdiensttreding 
In 2017 nam de gemeente afscheid van 7 collega’s.  
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Jobstudenten 
In 2017 deed de gemeente beroep op 36 jobstudenten. Acht van hen werden 
ingeschakeld als Zwerfvuilbuster, 4 hielpen bij de technische dienst, 2 gingen aan de slag 
bij de groendienst, 2 hielpen in de bibliotheek, 1 persoon werd ingeschakeld bij 
burgerzaken, 1 in het archief, 1 bij IT en 1 op het recyclagepark.  

Er werden ook nog 26 monitoren aangeworven voor de jeugddienst, 6 voor de 
buitenschoolse kinderopvang en 11 voor de sportdienst.  

 

  



 

 

Verhuur zalen & materiaal 
Erkende verenigingen uit de gemeente kunnen gratis beroep doen op de gemeentezalen 
en het materiaal van de uitleendienst. Omdat verenigingen ruim op voorhand kunnen 
reserveren, wordt er ook dikwijls geannuleerd.  

Alle informatie van de uitleendienst is terug te vinden in de uitleenbrochure en op de 
website van de gemeente Zonnebeke. 

Verhuur zalen   Annulaties 

Beselare 
OC De Leege platse 487 83 
De Kortekeer 108 3 
Sporthal 1024 68 

Geluveld 
OC ’t Geluvelt 366 100 
Gemeenteschool Geluveld 102 3 

Zandvoorde 
OC Santforde 101 2 

Zonnebeke 
OC ’t Zonnerad 842 95 

Totaal 3030 354 

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 
weekendactiviteit telt als 1 activiteit, dus 1 gebruik. Tellingen gebeuren telkens aan het 
begin van de maand. 

Verhuur materiaal 
Volgend materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld voor erkende Zonnebeekse 
verenigingen: plooistoelen, plooi- en partytafels, podiumelementen of mobiel podium 
(betalend!), verdeelkasten, nadars. 

In 2017 werden in totaal 356 aanvragen geregistreerd. Het materiaal wordt door de 
technische ploeg ter plaatse gebracht en terug opgehaald. 

januari  23 
februari 26 
maart  23 
april  42 
mei  30 
juni  33 
juli  18 
augustus 32 
september 36 
oktober 41 



 

 

november 25 
december 27 

  



 

 

Communicatie & participatie 
De communicatiedienst moet de bevolking of de betrokken doelgroep tijdig, 
correct, en verstaanbaar informeren over het gemeentelijk beleid, de 
regelgeving en de dienstverlening. De dienst beschikt over verschillende 
communicatiekanalen om deze opdracht tot een goed einde te brengen. 
 

Face-2-face & telefonisch 

Iedereen kan langskomen op het gemeentehuis om een vraag te stellen of een probleem 
aan te kaarten.  De ambtenaren van de gemeente staan iedereen te woord elke werkdag 
tussen 9 en 12 uur, in de namiddag kun je langskomen op afspraak.  Het gemeentehuis 
is ook elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Bij grote projecten en evenementen wordt er vaak een infonummer gelanceerd waar 
inwoners terecht kunnen met vragen over dat specifiek evenement of project. In 2017 
werd een infonummer gelanceerd waar mensen terecht konden met vragen over de 
herdenking op 31 juli 2017. 

Brochures  

• Info Zonnebeke 
Gemeentelijke infomagazine met algemeen nieuws en vrijetijdscommunicatie, wordt 
bus-aan-bus bedeeld in heel groot-Zonnebeke, ook online raadpleegbaar via de 
gemeentelijke website. In 2017 verschenen er zes edities van de Info Zonnebeke. 

• Beleidsnota 
Legislatuurgebonden infobrochure met een overzicht van alle realisaties en een 
overzicht van alle geplande projecten. Er verscheen geen beleidsnota in 2017. 

• Gemeentegids 
Praktische infogids met contactgegevens en openingsuren van de gemeentelijke 
diensten. Er verscheen geen gemeentegids in 2017, wel kwam er een katern in de 
lokale ‘De Klapper’ van Zonnebeke met alle praktische contactgegevens van de 
gemeente.  

• Vrijetijdsbrochure 
Overzichtsbrochure die het nieuw seizoen van de dienst vrije tijd en welzijn voorstelt, 
werd bus-aan-bus bedeeld voor de start van het nieuw seizoen in juni 2017, ook 
online raadpleegbaar via de gemeentelijke website, wordt meegegeven met nieuwe 
inwoners. 

• Zomer in Zonnebeke 
Brochure met de kalender en het programma van het zomeraanbod voor kinderen 
van de sport- en jeugddienst, werd ruim voor de zomer bedeeld via de scholen in 
groot-Zonnebeke, ook online raadpleegbaar via de gemeentelijke website. 

• Brochure uitleen- en evenementendienst 
Brochure waarin een overzicht gegeven wordt van het volledige aanbod van de 
uitleendienst (zalen & materiaal) en de stappen die moeten gevolgd worden bij het 
organiseren van een evenement, brochure is op aanvraag te verkrijgen en online 
raadpleegbaar via de gemeentelijke website. 

• Folders woondienst – OCMW – Buitenschoolse kinderopvang 
Folder met een beknopte voorstelling waarvoor je bij de betrokken dienst terecht kan, 



 

 

beschikbaar in de folderrekken in het gemeentehuis en meegegeven met nieuwe 
inwoners. Folder van de kinderopvang wordt ook bedeeld via de scholen. 

• Themagebonden flyers vrije tijd en toerisme  
Activiteitsgebonden flyers en affiches om extra promo te maken voor activiteiten. 

• Jaarverslag Gemeente – OCMW - AGB 
Algemeen overzicht van de voornaamste gerealiseerde projecten het afgelopen 
werkjaar, verschijnt één keer per jaar en is digitaal te raadplegen via de 
gemeentelijke website. 

• Toeristisch magazine + brochure groepsuitstappen 
Wervende brochure die de toeristische troeven van de gemeente uitspeelt en 
groepsarrangementen bundelt, verschijnt één keer per jaar bij het begin van het 
nieuw toeristisch seizoen, beschikbaar bij de toeristische dienst, online raadpleegbaar 
via de toerismewebsite en bedeeld via verschillende toeristische-, HORECA en 
culturele partners, wordt ook meegegeven met nieuwe inwoners. 

• Folders Memorial Museum Passchendaele 1917 
Praktische en wervende folders waarin het Memorial Museum Passchendaele 1917 en 
haar activiteiten worden voorgesteld, verschijnen periodiek en zijn verkrijgbaar bij 
het MMP1917 zelf en online raadpleegbaar via hun museumwebsite, hun folders 
worden ook op strategische plaatsen bedeeld via verschillende toeristische-, HORECA 
en culturele partners, ook meegegeven met nieuwe inwoners. 

• Folders gemeentelijke basisscholen 
Folders waarin de scholen hun werking voorstellen en zichzelf promoten, verkrijgbaar 
in de scholen zelf. 

• Folders dienst omgeving 
Projectgebonden folders bij wegenwerken of andere omgevingsgebonden dossiers, 
bedeeld in de relevante gebieden en steeds online raadpleegbaar via de 
gemeentelijke website. 
 

Websites 

• www.zonnebeke.be: gemeentelijke website met nieuws, evenementen, 
contactinformatie en een overzicht van het beleid, de geldende regelgeving en de 
dienstverlening van de gemeente 
 61 456 gebruikers surften in 2017 120 495 keer naar zonnebeke.be, ze bekeken er 
gemiddeld 3 pagina’s in 1 minuut en 50 seconden  

• www.toerismezonnebeke.be: toerismewebsite van de gemeente met een overzicht 
van het volledig toeristisch aanbod 
 22 600 gebruikers surften in 2017 28 336 keer naar toerismezonnebeke.be, ze 
bekeken er gemiddeld 4 pagina’s in 2 minuten  
 2464 gebruikers surften in 2017 2933 keer naar de Engelstalige versie van 
toerismezonnebeke.be, ze bekeken er gemiddeld 3,5 pagina’s in 2 minuten  
 1211 gebruikers surften in 2017 1422 keer naar de Franstalige versie van 
toerismezonnebeke.be, ze bekeken er gemiddeld 3 pagina’s in 2 minuten  
 293 gebruikers surften in 2017 331 keer naar de Duitstalige versie van 
toerismezonnebeke.be, ze bekeken er gemiddeld 3 pagina’s in 1 minuut 15 seconden 

• www.passchendaele.be: museumwebsite van het Memorial Museum Passchendaele 
1917 waar je een overzicht krijgt van de werking van het Memorial Museum 
 107 247 gebruikers surften in 2017 150 404 keer naar passchendaele.be, ze 
bekeken er gemiddeld 3 pagina’s in 2 minuten en 30 seconden 
 38 339 gebruikers surften in 2017 49 982 keer naar de Engelstalige versie van 

http://www.zonnebeke.be/
http://www.toerismezonnebeke.be/
http://www.passchendaele.be/


 

 

passchendaele.be, ze bekeken er gemiddeld 3 pagina’s in 2 minuten 30 seconden 
 6584 gebruikers surften in 2017 8007 keer naar de Franstalige versie van 
passchendaele.be, ze bekeken er gemiddeld 3 pagina’s in 2 minuten 20 seconden 
 1528 gebruikers surften in 2017 1943 keer naar de Duitstalige versie van 
passchendaele.be, ze bekeken er gemiddeld 4 pagina’s in 2 minuten 20 seconden 

• www.passchendaele2017.org: evenementenwebsite van het Memorial Museum 
Passchendaele 1917 waar je het jaarprogramma van het herdenkingsjaar 2017 (100 
jaar Slag bij Passendale) kan bekijken 
 71 032 gebruikers surften in 2017 93 912 keer naar passchendaele2017.org 
(viertalig), ze bekeken er gemiddeld 2,5 pagina’s in 2 minuten 

• www.ocmwzonnebeke.be: website van het OCMW van Zonnebeke waar je een 
overzicht krijgt van de dienstverlening en het beleid 

• www.gbsdezonnebloem.be: website van de gemeentelijke basisschool uit Zonnebeke 
waar je kennis maakt met de school 

• www.deregenbooggeluveld.be: website van de gemeentelijke basisschool uit Geluveld 
waar je kennis maakt met de school 

• zonnebeke.bibliotheek.be/portaal: website waar je de catalogus van de bibliotheek 
kunt raadplegen en online kunt reserveren en verlengen 

• deletterschuur.blogspot.be: blog van de bibliotheek met nieuws, weetjes en tips 
 

Social Media 

Via de verschillende social media accounts  worden (nieuws)berichten op regelmatige 
tijdstippen gepost. Ook kunnen volgers steeds vragen stellen via een post of 
privégesprek. De verschillende accounts worden gebruikt om meer en beter te kunnen 
inspelen op de juiste doelgroepen. 

• Facebookaccount Gemeente Zonnebeke – 2979 likers 
 
In 2017 plaatste de communicatiedienst 389 berichten op Facebook. Hierbij een top 
10 van de populairste berichten: 
 

1. Doortocht Wervikstraat N303 volledig onderbroken  – 8 februari 
 8300 mensen bereikt, 1300 betrokkenheidsreacties 

2. Algemene panne in de regio Zonnebeke, door uitvallen van de 
hoogspanningsposten van Elia door grote sneeuwval – 11 december 
 8500 mensen bereikt, 135 betrokkenheidsreacties 

3. Wedstrijd gratis duo-ticket voor Sunshine City Festival – 21 september 
 8600 mensen bereikt, 198 betrokkenheidsreacties 

4. Video bezoek koningspaar Passchendaele Memorial Park  – 31 juli 
 9000 mensen bereikt, 1000 betrokkenheidsreacties 

5. Update wegenwerken Beselare rotonde Kortekeer – 9 mei 
 9100 mensen bereikt, 1050 betrokkenheidsreacties 

6. Fotoverslag Australische plechtigheid in Polygonebos – 26 september 
 9300 mensen bereikt, 1500 betrokkenheidsreacties 

7. Oproep vrijwilligers Heksenstoet – 26 januari 
 9400 mensen bereikt, 900 betrokkenheidsreacties 

8. Mobiliteit en verkeerssituatie tijdens zware sneeuwval  - 11 december 
 11 200 mensen bereikt, 1600 betrokkenheidsreacties 

9. Mobiliteit centrum Passendale op 10 november (plechtigheid) – 6 november 

http://www.passchendaele2017.org/
http://www.ocmwzonnebeke.be/
http://www.gbsdezonnebloem.be/
http://www.deregenbooggeluveld.be/


 

 

 13 200 mensen bereikt,  1200 betrokkenheidsreacties 
10. Herstellingswerken A19 – 2 februari 

 14 000 mensen bereikt, 1200 betrokkenheidsreacties 
 
 

• Facebookaccount Toerisme Zonnebeke – 1122 likers 
107 berichten geplaatst in 2017 

• Facebookaccount MMP1917 – 12 148 likers 
268 berichten geplaatst in 2017 

• Facebookaccount Jeugddienst Zonnebeke – 652 likers 
29 berichten geplaatst in 2017 

• Facebookaccount Sportdienst Zonnebeke – 832 likers 
78 berichten geplaatst in 2017 

• Facebookaccount Bondgenootje – 1065 likers 
225 berichten geplaatst in 2017 

• Facebookaccount Woondienst Zonnebeke – Langemark-Poelkapelle – 194 likers 
32 berichten geplaatst in 2017 

• Facebookaccount Bibliotheek De Letterschuur – 705 likers 
• Twitteraccount Gemeente Zonnebeke – 550 volgers 

54 berichten geplaatst in 2017 
• Twitteraccount Toerisme Zonnebeke – 26 volgers 

8 berichten geplaatst in 2017 
• Twitteraccount MMP1917 – 291 volgers 

90 berichten geplaatst in 2017 
• Instagramaccount gemeente Zonnebeke (2017) – 508 volgers 

17 berichten geplaatst in 2017 
• Instagramaccount MMP1917 (2017) – 77 volgers 

10 berichten geplaatst in 2017 
• Youtubeaccount gemeente Zonnebeke  
• Youtubeaccount MMP1917  
• Pinterestaccount MMP1917 (2017) 
• Flickraccount MMP1917  
• LinkedIN pagina Gemeente Zonnebeke – 17 volgers 
Nieuwsbrief gemeente 

Via de gemeentelijke website kan iedereen zich abonneren op de gemeentelijke e-
nieuwsbrief. De gemeentelijke nieuwsbrief wordt wekelijks op maandag verstuurd en 
bevat zo’n 5 tot maximum 8 onderwerpen. Ook is er een activiteitenkalender in verwerkt. 
Voorlopig zijn er 488 inschrijvingen. De dienst voor Toerisme en het Memorial Museum 
Passchendaele 1917 hebben hun eigen nieuwsbrieven. 

Pers 

De communicatiedienst is het aanspreekpunt voor de pers. Alle persberichten worden via 
deze dienst verstuurd. 

De dienst contacteerde pers in 2017 87 keer. De pers krijgt steeds de dagorde van de 
gemeenteraad, de persteksten van de gemeenteraad, de activiteitenkalender van het 
schepencollege, een overzicht van de jubilarissen en de Info Zonnebeke toegestuurd. Op 



 

 

de gemeentelijke website kan de lijst van perscontacten gedownload worden. Hierbij een 
aantal cijfergegevens: 

• 29 persberichten gingen in 2017 de deur uit 
• De activiteitenkalender  werd 11 keer verstuurd, zo kan de pers zelf beslissen 

wanneer ze langskomen voor een fotomoment. De pers krijgt bij grote activiteiten 
nog een extra reminder. 

• De pers werd uitgenodigd voor alle herdenkingsevenementen van het MMP1917. 
Voor heel wat herdenkingen moesten ze zich accrediteren en ontvingen ze 
regelmatig een persbriefing. 

• De pers ontving alle edities van de Info Zonnebeke (6 edities) voordat ze bedeeld 
werden. 

• De pers kreeg telkens een mail wanneer de dagorde van de gemeenteraad online 
werd gezet. 

• Er werden vijf grote persconferenties georganiseerd 
o Voorstelling resultaten bevolkingsbevraging, februari 2017 
o Start werken verkaveling Walleghemsgoed, maart 2017 
o Opening Vredesbos Polygon Wood, april 2017 
o Opening Church Dug-Out, juli 2017 
o Overhandiging vondsten archeologisch onderzoek Aquafin NV Werken 

Frezenberg, oktober 2017 

Infomarkten & bewonersvergaderingen  

Het gemeentebestuur ontvangt één keer per jaar haar nieuwe inwoners. Tijdens dit 
ontvangst kunnen de nieuwe burgers elkaar en het bestuur leren kennen. Deelnemers 
kunnen kiezen tussen een heksenvertelwandeling, een museumbezoek of een rondrit met 
bus. In 2017 waren er 37 deelnemers.  

Wanneer er zaken te gebeuren staan die een grote impact hebben op (het leven van) de 
inwoners, organiseert het gemeentebestuur een infovergadering voor de inwoners. Op 
deze avond staan ambtenaren en mandatarissen klaar om de burgers te informeren en 
hun vragen te beantwoorden. De bewonersvergaderingen worden standaard 
georganiseerd bij grote wegenwerken. In 2017 werden volgende twee infomarkten 
georganiseerd: één in maart 2017 voor de opmaak van een nieuw Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan voor de woonclusters in de Nonnebossen en één in november 2017 voor 
de opmaak van het nieuwe RUP in Zandvoorde. 

Brieven & E-mails 

Iedereen kan het gemeentebestuur een brief of E-mail sturen. De post wordt door het 
secretariaat behandeld. De dienst registreert brieven van hogere overheden en alle 
bezwaren, klachten, sollicitaties en stukken m.b.t. rechtszaken. Geregistreerde post 
wordt twee jaar bijgehouden. Heel wat post wordt ook niet geregistreerd. Alle post 
(geregistreerd en niet-geregistreerd) wordt bezorgd aan de juiste diensten. Het centrale 
mailadres van de gemeente (info@zonnebeke.be) wordt door de communicatiedienst 
beheerd.  De dienst verstuurt alle e-mails naar de juiste diensten. E-mails worden niet 
geregistreerd. 

Bij grote evenementen of wegenwerken worden burgers geïnformeerd via een gerichte 
bewonersbrief. In 2017 werden zes bewonersbrieven bedeeld n.a.v. grote wegenwerken 
en drie bewonersbrieven n.a.v. gewijzigde verkeerssituaties door grootschalige 

mailto:info@zonnebeke.be


 

 

evenementen (31 juli, Silent City Meets Living City en 10 november Passchendaele 
Ceremony). 

Advertenties 

Het gemeentebestuur plaatst standaard advertenties om milieuvergunningen, RUP’s en 
vacatures bekend te maken. In 2017 werden er 10 milieuvergunningen en 2 RUP’s 
gepubliceerd en 12 advertenties om vacatures bekend te maken. De toeristische dienst 
en het MMP1917 plaatsten in 2017 ook heel wat advertenties om hun grote evenementen 
bekend te maken bij het ruime publiek. Via Facebook werd er vijf keer online 
geadverteerd. 

Participatie 

De communicatiedienst heeft ook als taak om de kloof tussen burger en lokale overheid 
te verkleinen door participatieprojecten te stimuleren. In 2016 werd voor het eerst een 
groots participatieproject op poten gezet: de Groote Zonnebeekse Bevraging ‘Nu ist an 
joen’.  In oktober 2016 kreeg elke inwoner van Zonnebeke ouder dan 16 een papieren 
vragenlijst in de bus. Iedereen kon zo zijn mening geven over de verschillende 
beleidsdomeinen zoals sport, milieu of mobiliteit. Net geen 28% (2824 enquêtes terug op 
10 156) van de aangeschreven bevolking bezorgde de enquête terug. Op die manier 
waren de resultaten representatief voor de ganse populatie van groot-Zonnebeke. In 
2017 ging de campagne verder met debatavonden in alle deelgemeenten.  De 
debatavonden vonden plaats in maart. Alle inwoners kregen een bewonersbrief met een 
uitnodiging voor de debatavonden. In totaal namen 132 deel aan de debatavonden: 16 in 
Beselare, 20 in Geluveld, 22 in Zandvoorde, 33 in Passendale en 41 in Zonnebeke. Het 
resultaat werd verwerkt in een brochure. 

UiT in Zonnebeke 
De gemeente werkt samen met Publiq op het vlak van vrijetijdscommunicatie. Concreet 
kan iedereen zijn of haar activiteiten ingeven op www.uitdatabank.be. De activiteiten die 
doorgaan in groot-Zonnebeke, stromen automatisch door naar de gemeentelijke website. 
Wie de deadlines respecteert, haalt ook het gemeentelijk infomagazine.  

 

  

http://www.uitdatabank.be/


 

 

Secretariaat & staf 

Administratief beleid gemeente 

Het secretariaat voert alle administratieve taken uit inzake het beleid van de 
gemeenteraad en het schepencollege.  
 
In 2017 werden er 1185 brieven geregistreerd en 123 brieven verstuurd door het college. 
Antwoorden overgemaakt via e-mail werden niet geregistreerd. In het kader van het 
inzagerecht werden vorig jaar 122 brieven opgevraagd door de gemeenteraadsleden. 
 

Klachten 

De stafmedewerker fungeert als meldpunt voor klachten (≠ meldingen). 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 2017 werden 6 klachten ingediend waarvan er 3 ontvankelijk en 3 niet ontvankelijk 
werden verklaard. Van de 3 ontvankelijke klachten waren er 3 ongegrond. Sinds 2015 is 
de registratie van het aantal klachten afgenomen.  
 
Burgers worden aangespoord om eerst verhaal te halen bij de betrokken diensten 
(melding van een probleem). Indien de burger dan niet of onvoldoende geholpen wordt, 
kan er een klacht ingediend worden. Deze klachten vormen een belangrijke basis om de 
interne werking en dienstverlening te verbeteren. 
 

  



 

 

Noodplanning 

Nood- en interventieplan 

Elke gemeente moet een nood- en interventieplan (NIP) uitwerken. Dit plan bestaat uit 
een algemeen nood- en interventieplan (ANIP) en indien nodig een bijzonder nood- en 
interventieplan (BNIP). Het ANIP bevat algemene informatie en richtlijnen die nodig zijn 
om elke noodsituatie te kunnen beheersen. Indien er specifieke maatregelen moeten 
genomen worden tegen bepaalde risico’s, wordt er een BNIP opgesteld. De noodplannen 
moeten vanzelfsprekend up-to-date worden gehouden, in 2017 gebeurde er 1 update van 
het ANIP en het BNIP.  

Afkondigen gemeentelijk noodplan 

Het gemeentelijk noodplan werd niet afgekondigd in 2017. 

Operatieorders, veiligheidsrondgangen en oefeningen 

In 2017 waren er heel wat plechtigheden voor de herdenking van 100 jaar Slag bij 
Passendale. De ambtenaar noodplanning werd hierbij zeer nauw betrokken. Het aantal 
uur dat aan noodplanning besteed werd, benaderde in 2017 zo’n 12 à 13 uur per week 
(ongeveer 1/3 VTE): Anzac Day (3 vergaderingen), plechtigheid Groot-Brittannië (15 
vergaderingen), plechtigheid Nieuw-Zeeland (5 vergaderingen), plechtigheid Australië (9 
vergaderingen), plechtigheid Canada (3 vergaderingen) en Silent City Meets Living City 
(4 vergaderingen).  

De veiligheidscel nam in 2017 deel aan 4 oefeningen en organiseerde ook zelf 1 oefening. 
Voor elke herdenkingsplechtigheid werd er een “Operatieorder hulpdiensten” opgemaakt 
en tijdens de plechtigheden zelf was er telkens een Commando Post operationeel met 
daarin vertegenwoordigers van alle disciplines binnen de noodplanning (brandweer, 
medisch, politie, logistiek, communicatie en overheden). 

Daarnaast werd de ambtenaar noodplanning ook betrokken bij andere grootschalige 
evenementen. Er werden veiligheidsrondgangen en noodplanningszones uitgevoerd voor 
Frontline Festival, Bezemrock, de Kasteelcross, de Zonnebatjes, de Heksenbraderie en 
Park 2017. Voor de Heksenstoet werd er een “Operatieorder hulpdiensten” opgemaakt en 
was er tijdens het evenement een Commando Post operationeel. 

  



 

 

Archief 
Het archiefdepot van Zonnebeke bestaat uit de archieven van de verschillende 
deelgemeenten, zowel van gemeente als van OCMW. Het archief beperkt zich vooral tot 
de administratieve werking van het bestuur met een gering aantal erfgoedkundige 
stukken. 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. 

Werkzaamheden 2017 

In 2017 werd er 188,57 lopende meter archief vernietigd voor de gemeente en 10,82 
lopende meter voor het OCMW. Het archief van voor de fusies dat in gemeenteschool De 
Zonnebloem stond, werd overgebracht naar het gemeentelijk archiefdepot. De oude 
archieven van de Lokale Brigade Rijkswacht werden overgedragen naar de politiezone 
Arro Ieper. De private archieven (erfgoedkundige waarde) werden in bruikleen 
geschonken aan het Kenniscentrum. Zij zorgen voor een betere ontsluiting van deze 
archiefstukken. Voor het OCMW werd er een eerste inventaris opgesteld. In 2017 werd 
de oude inventaris van het gemeentelijk archief volledig herwerkt en opnieuw ingegeven 
in Probat.  

De oude metalen rekken werden afgebroken en de gemeente investeerde in nieuwe 
mobiele archiefrekken. Vanaf 2018 zal er een actief archiefbeleid gevoerd worden met 
vaste tijdstippen voor overdrachten. Op middellange termijn zal het OCMW-archief 
verhuizen naar het gemeentelijk archiefdepot. 

Opzoekingen 

In 2017 kwamen 10 bezoekers langs om iets op te zoeken in de registers van de 
burgerlijke stand. Er werden 18 opzoekingen gedaan in het kader van openbaarheid van 
bestuur. 

  



 

 

 

Burgerzaken 

Bevolkingsevolutie 1/01/2017 t.e.m. 1/01/2018 

Nieuwe gezichten 

In 2017 mochten er 135 kinderen verwelkomd worden in Zonnebeke waarvan 74 jongens 
en 61 meisjes. Ook kwamen er 584 nieuwe mensen in Zonnebeke wonen waarvan 300 
mannen en 284 vrouwen. 20 niet-Belgen, 9 mannen en 11 vrouwen, werden i.h.k.v. van 
een verblijfsprocedure overgeschreven van het wachtregister naar het 
vreemdelingenregister. In totaal mocht Zonnebeke in 2017 zo 739 nieuwe mensen 
verwelkomen waarvan 383 mannen en 356 vrouwen. 

Vertrekkers 

In 2017 stierven 119 inwoners van Zonnebeke waarvan 56 mannen en 63 vrouwen. Ook 
vertrokken er 528 inwoners uit Zonnebeke waarvan 248 mannen en 280 vrouwen. In 
totaal moest Zonnebeke in 2017 afscheid nemen van 647 mensen waarvan 304 mannen 
en 343 vrouwen. 

Bevolking op 1/1/2018 

T 12 444 • V 6 146 • M 6 298• + 92 (*) 
 
Zonnebeke  Beselare  Geluveld  Passendale  Zandvoorde 
T 4647   T 2609   T 1595  T 3116   T 477 
V 2300  V 1295   V 800   V 1526   V 225 
M 2347  M 1314  M 795   M 1590  M 252 
+ 44 (*)  + 2 (*)   + 6 (*)   + 28 (*)  + 12 (*) 
 
[legende: T (totaal) – V (vrouwen) – M (mannen) - * vergeleken o.b.v. 1/1/2017] 

Bevolkingspiramide op 1/1/2018 

Vreemdelingen 

In 2017 hebben zich 24 vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister. Er 
kwamen 22 afgeleverde ten laste nemingen binnen en 19 aankomstverklaringen.  

Begraafplaatsen 

In 2017 werden 17 grondvergunningen verleend: 7 in Zonnebeke, 2 in Passendale, 3 in 
Beselare en 5 in Geluveld. 

Ook werden er 17 vergunningen columbarium verleend: 7 in Zonnebeke, 1 in Passendale, 
3 in Beselare, 1 in Zandvoorde en 3 in Geluveld. 

Tot slot werden er 8 vergunningen voor een urneveld verleend: 1 in Zonnebeke, 4 in 
Passendale en 3 in Beselare 

In 2017 waren er 71 crematies. 



 

 

Verrichtingen 

In 2017 leverde de dienst burgerzaken volgende zaken af: 

• 2260 identiteitskaarten 
• 406 Kids ID’s 
• 20 spoed identiteitskaarten 
• 9 spoed Kids ID’s 
• 9 gratis EID’s/Kids ID’s 
• 45 elektronische vreemdelingenkaarten 
• 335 reispassen 
• 705 rijbewijzen 
• 162 voorlopige rijbewijzen 
• 49 internationale rijbewijzen 
• 43 erkenningsakten 
• 55 huwelijksakten met trouwboekje 
• 4 overschrijvingsakte huwelijk buitenland 
• 27 echtscheidingsakten 
• 66 overlijdensakten (enkel overlijden op grondgebied Zonnebeke) 

 
Sociale meldingen 

 
• 21 aanvragen ontvangst jubilarissen   
• 1 aanvraag ontvangst verjaardag 100+ 
• 42 verklaringen toestemming orgaandonatie 
• 1 verklaring verzet orgaandonatie 
• 22 verklaringen euthanasie 
• 423 meldingen seizoensarbeid 
Adreswijzigingen 

• 589 dossiers aankomsten  
• 377 dossiers vertrekkers  
  



 

 

Vrije Tijd & welzijn 
UiTPAS 

Op 1 september 2017 stapte de gemeente mee in het project UiTPAS Westhoek. De 
UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart. Wanneer je deelneemt aan activiteiten, krijg je 
hiervoor punten. Die punten kun je dan weer omruilen tegen kortingen of leuke extra’s. 
Op die manier tracht de UiTPAS mensen te stimuleren om deel te nemen aan het 
gemeentelijk vrijetijdsaanbod. De UiTPAS kost 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor 
kinderen tot 18 jaar. 

De UiTPAS heeft extra aandacht voor kansarmen of MIA’s (mensen in armoede). Zij 
krijgen de UiTPAS via het OCMW. Wanneer ze dan met deze pas deelnemen aan 
gemeentelijke activiteiten, krijgen ze een serieuze korting. 

In 2017 werden er in Zonnebeke 88 UiTpassen verkocht en 327 MIA-passen bedeeld via 
het OCMW. Van de 415 Zonnebeekse UiTPAS’ers sparen er 194 hun punten. In 
Zonnebeke werden er zo al 938 punten gespaard. De punten worden het vaakst 
gespaard in de bibliotheek, in het dorpsrestaurant en op de Zonnebatjes. 

De punten worden niet vaak omgeruild in Zonnebeke zelf. In 2017 werden er vijf keer 20 
punten omgeruild voor vijf Zonnebonnen en 15 punten voor één gratis museumticket.  

De UiTPAS wordt verkocht in de bib en aan het onthaal van gemeentehuis. De gemeente 
stond in 2017 met een UiTPAS-stand op de Zonnebatjes om de lancering van de pas 
bekend te maken bij het grote publiek.  

Jeugd 

De jeugddienst organiseert het ganse 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 

Techniekacademie 
In januari 2017 ging de derde jaargang van de techniekacademie van start. Dit project 
leert kinderen uit het 5de en 6de leerjaar omgaan met verschillende vormen van 
techniek. Dit gebeurt in samenwerking met de hogeschool VIVES. Zij zorgen voor de 
materialen en techniekmentoren die de kinderen professioneel ondersteunen en hen 
warm maken voor een toekomst in een technische richting.  

In 2017 schreven zich 21 jongens en 2 meisjes in. Het project liep voor 12 weken en 
werd afgesloten met een diploma-uitreiking. 



 

 

 

Buitenspeeldag 
De Buitenspeeldag ging voor de derde keer door op de speelpleintjes in de verschillende 
deelgemeenten. De focus ligt vooral op de mogelijkheden die kinderen hebben om in hun 
eigen woonomgeving te spelen. De jeugddienst voorziet vrijwilligers en materialen die 
speelprikkels geven. De kinderen worden aangespoord tot creatief denken en spelkeuze. 
Er waren in 2017 ongeveer 400 kinderen aanwezig.  

Dag van de Zesdeklassers 
De gemeente neemt elk jaar rond eind juni afscheid van de leerlingen van het zesde 
leerjaar met de ‘Dag van de Zesdeklassers’. 123 leerlingen gingen op 27 juni naar OC ’t 
Zonnerad voor heel wat sportieve, speelse en creatieve workshops (beatbox, guinness 
world records, lasershoot en crea-tape). 

Dag van de Jeugdbeweging 
Op 20 oktober werd een mega pastafeest georganiseerd in OC De Leege Platse voor alle 
jeugdbewegingen uit groot-Zonnebeke. We mochten er de artiesten Kinderanimatie VZW 
Jeuk, Final Feed (lokale coverband) en DJ Peter Luts verwelkomen. 

 

Jeugdhuis De Moane 
Eind 2017 werd de 5de verjaardag van het jeugdhuis gevierd met een grootse fuif. 
Daarnaast werden doorheen het jaar ook verschillende activiteiten georganiseerd zoals 
een jeugdhuizentoer, voetbaltoernooi, schuimparty, gezelschapsspelenavond, karaoke, 
beerpongtoernooi en nog zoveel meer.  

Het jeugdhuis is ook de thuisbasis van de muziekschool en sinds eind 2014 worden er 
ook individuele gesprekken georganiseerd rond opvoedingsondersteuning.  

Eind 2017 werd een nieuwe bestuur aangesteld. Stijn Vandewalle werd aangesteld als 
nieuwe voorzitter.  

Ook het voorbije jaar heeft het bestuur zich volop ingezet voor het jeugdhuis, samen met 
een 15-tal vrijwilligers. De werking van het jeugdhuis richt zich vooral op het aanbieden 
van een open en gemakkelijke omgeving zodat opgroeiende jongeren vanaf 15 jaar zich 
kunnen ontplooien binnen een afgelijnde setting. 



 

 

Theaterweek 
In 2017 ging voor de vierde keer de theaterweek van start. Er speelde een voorstelling 
die aangepast was aan de leeftijd en interesses van de verschillende klassen van het 
kleuter- en basisonderwijs in de gemeente. Drankenjacht (theater I-luna), De olifant valt 
niet altijd door het dak (theater I-luna), Wanikan (4hoog) en Ik, Jij en Wij (Propop VZW) 
passeerden in 2017 de revue. 

Schoolvakanties 

Krokusvakantie 
Tijdens de krokusvakantie organiseerde de jeugddienst verschillende leuke activiteiten. 
De verschillende generaties werden gevierd in een Grootouder-kleinkindmiddag met 
volksspelen en hedendaagse spelen. Verder kon je ook genieten van activiteiten als 
Jumping-On (Springkastelen), creanamiddagen Beestige beeldjes en handige 
handenwarmers, een daguitstap naar De Efteling en een filmnamiddag ‘Zootopia’. 

Zomervakantie 
Voor de derde keer werd in 3 deelgemeentes vakantiewerking georganiseerd voor 
kinderen vanaf 3 jaar. 

In Passendale konden de kinderen terecht op de speelpleinwerking die voor het 4de jaar 
op rij volledige dagen omvatte. Gemiddeld waren er 85 kinderen per dag met een piek 
van 120 kinderen tijdens de eerste en laatste 2 weken van de zomervakantie. 
Daartussen kwamen er gemiddeld 70 kinderen langs. Tijdens het bouwverlof was de 
werking gesloten. Opnieuw werd de vakantie afgesloten met een groots slotfeest waarop 
maar liefst 430 kinderen uit de bol gingen. 

In Zonnebeke haalde de speelpleinwerking een gemiddelde van 45 kinderen per 
namiddag (enkel namiddag werking). Deze werking werd voor de tweede maal 
georganiseerd en heeft een duidelijke toename van het aantal deelnemers. 

In Beselare heeft de werking sinds 2016 een upgrade gekregen. Van een ‘mobiele’ 
werking werd omgeschakeld naar een vaste werking met gemiddeld zo’n 35 kinderen per 
namiddag.  

Tijdens de zomervakantie werden ook tal van losse activiteiten georganiseerd met een 
focus op uitstappen. Dit resulteerde in 2984 aanwezigheden over het volledige 
zomeraanbod van de jeugddienst. 

Herfstvakantie 
Tijdens de herfstvakantie werden twee activiteiten georganiseerd: een 
Halloweenactiviteit en het Sintverhaal aan huis. Op Halloween namen zo’n 100 kinderen 
deel. De Sint kwam langs bij 31 gezinnen waar gemiddeld 8 kinderen aanwezig waren. 

Beleid 
In 2017 werd het jeugdbeleidsplan gevolgd zoals vastgelegd in 2013. De jeugdraad 
kwam een aantal keer bijeen om te overleggen over de dag van de jeugdbeweging, de 
jeugdlokalen, de fuifreglementering, subsidies, het nieuw politiereglement en nog een 
aantal variapunten.  

In 2017 werden de subsidies verdeeld volgens het subsidiereglement voor het 
werkingsjaar 2014 – 2015. In totaal werd een bedrag van € 21 343 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. 

Noord Zuid 

11.11.11-actie 

Met de slogan ‘Allemaal mensen, onderweg naar beter’ voerde 11.11.11 in 2017 
campagne rond migratie. De bezoekers konden tijdens de campagneperiode van 
11.11.11-een fototentoonstelling en themastand bezichtigen in de bibliotheek.  

Naar jaarlijkse gewoonte bezochten twee medewerkers van de 11-groep het zesde 
leerjaar van alle scholen in Zonnebeke. Daar gaven zij toelichting over de werking van 
11.11.11 en bij het thema van de campagne. 

11.11.11 plaatste tijdens het weekend van 4 en 5 november verkoopstandjes aan vier 
supermarkten (twee in Passendale, één in Zonnebeke en één in Beselare) en aan de kerk 
van Zandvoorde. De uren van deze verkoopstand werden uitgebreid in vergelijking met 
2016. Een vijftal straatmedewerkers ging van deur tot deur in Geluveld om chocolade en 
truffels te verkopen.  

Op vrijdag 15 december 2017 vond de vierde editie van Noord-Zuid Delight Quiz plaats. 
Er waren 40 ploegen ingeschreven. Deze quiz (deelnameprijs en drankverkoop) leverde € 
1736,00 op voor 11.11.11. 

Resultaat 11.11.11-campagne 2017: 

Straatactie en verkoopactie, quiz  5206,70 EUR 
Overschrijvingen     560,00 EUR  
Bijdrage vaste schenkers   554,40 EUR  
Bijdrage per inwoner    0,51 EUR  
Toelage gemeente Zonnebeke  8000,00 EUR 

ALGEMEEN TOTAAL 14 321,10 EUR 

Bron: financieel jaarverslag 11.11.11-campagne 2017 

Fair Trade 

Op zondag 26 maart 2017 werd het jaarlijkse (H)eerlijk Lenteontbijt georganiseerd in OC 
’t Gelevelt. Hiervoor werkte de dienst vrije tijd en 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 233 eters aan. De opbrengst – 1085 euro- ging 
in 2017 integraal naar het project ‘Rwanda laat ons nooit meer los’, dat in Beselare 
gekend is en gesteund wordt door o.a. vrije Basisschool De Biesweide en de KWB. De 
opbrengst van het (H)eerlijk Lenteontbijt zal gebruikt worden voor het oprichten en 
uitrusten van een nieuw dispensarium – een klein basisziekenhuis – in een afgelegen 
gebied.  

De gemeente koopt fair trade fruitsap en jubilarissen krijgen een geschenkmand van 
Wereldwinkel aangeboden. Voor de lezingen en activiteiten van de bibliotheek wordt 
gekozen voor fair trade wijn en fruitsap.  



 

 

Cultuur 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten en projecten die in 
2017 door de dienst cultuur werden georganiseerd. 

Podiumactiviteiten, -evenementen en lezingen 

8 januari 
Nieuwjaarsreceptie – voor alle gemeentelijke inwoners – Geluveldplaats, Geluveld 
 
19 januari 
In de praatstoel – Karl Vannieuwkerke en Sven Nys – OC De Leege Platse 
 
16 februari 
Mistig Landschap – Zorgcentrum Passendale 
 
23 februari 
Lezing Tom Van de Weghe – Over hoe Amerika zichzelf opnieuw moet uitvinden – 
bibliotheek De Letterschuur  
 
24 februari 
Nigel Williams – Accident de parcours – OC De Leege Platse 
 
10 maart 
Piet De Praitere – De Milfmagneet – OC De Leege Platse 
 
20 mei  
De 12 uren van Geluveld 
 
2 september 
Park ’17 – kasteeldomein Zonnebeke 
 
10 september 
Open Monumentendag 
 
16 september 
Passendale proeft – op diverse locaties in Passendale 
 
22 september 
Sunshine City – OC De Leege Platse 
 
6 oktober 
Riguelle – La Vie Est Riguelle – Paris l’amour – Sint-Bartholomeuskerk Zandvoorde  
 
11 oktober 
Annelies Verbeke – Dertig dagen – bibliotheek  De Letterschuur 
 
17 oktober 
Wim Lagae – Achter de schermen van de sport – bibliotheek De Letterschuur 
 
18 & 25 oktober 
Muziek in Oorlogstijd – Passchendaele herdacht in woord en beeld  - bibliotheek De 
Letterschuur 
 
28 oktober  
KLAPZ! – Verhalen op het kerkhof – kerkhof Geluveld  



 

 

 
31 oktober 
Halloween – OC ’t Zonnerad 
 
1 november 
Reveil. Dag van de vergeten verhalen – begraafplaats Zonnebeke, Passendale, Beselare, 
Geluveld en Zandvoorde. 
 
14 november 
Straffe madammen in de kunst: kunstenaressen vandaag en gisteren – bibliotheek De 
Letterschuur 
 
21 november 
Infoavond Burn-Out. Stap voor stap naar een beter evenwicht – bibliotheek De 
Letterschuur 
 
30 november 
Sandra Bekkari. Nooit meer diëten – OC De Leege Platse 
 
2 december 
Raymond Van ’t Groenewoud. Kreten en Gefluister – OC De Leege Platse 
 
5 december 
Peter D’Hondt – Verkeers(on)veiligheid – bibliotheek De Letterschuur 
 
16 december 
Wannes Cappelle & St Cecilia Passendale, Landelijke Gilde Passendale en Davidsfonds 
Passendale – Sint-Audomaruskerk Passendale 

KLAPZ! 

KLAPZ! is het gezamenlijk project van de gemeenten Zonnebeke en Langemark-
Poelkapelle waarin ‘vertellen’ centraal staat. Voor het negende jaar op rij stonden in 
beide gemeenten een aantal activiteiten op het programma.  

Donderdagse vertelavonden in juli 
• 6 juli - Wijze vertellingen door Frank Degruyter ten huize van Wim en Nadien 

Debruye-Deleu, Geluveld 
• 13 juli - Liefde en andere duivels door Fred Versonnen en Katelijne Billet ten huize 

Café De Zwaan, Poelkapelle 
• 21 juli - Solfer en Salpetervertelwandeling door heksendorp Beselare in aanloop 

naar de Heksenstoet  
• 27 juli - Over de liefde en andere dwaze dingen door Isabel Desegher ten huize 

van Piet en Mieke Deklerck-Staessen, Beselare 
 

Najaar  
28 oktober - ‘Verhalen op het Kerkhof’ door Joe Baele en Mich Walschaerts op de 
begraafplaats van Geluveld 

30 oktober - Vertelpieten brengen een Sintverhaal aan huis (i.s.m. de jeugddienst)  

Cultuurtrofee - Dag van de vrijwilliger 

Tijdens de week van de vrijwilliger (maart 2017) organiseerde de cultuurraad de dag van 
de vrijwilliger in OC De Leege Platse.  Op deze avond ontving Sint-Cecilia Zonnebeke de 



 

 

cultuurtrofee in het kader van de 100ste verjaardag van hun vereniging. Philippe Rassalle 
werd vrijwilliger van het jaar. Voor de eerste maal werden de cultuur- en sportprijzen 
samen uitgereikt. 
Daguitstappen 

16 maart 
Daguitstap – Naar de monding van de Somme 
 
11 mei 
Daguitstap Zeeuws-Vlaanderen 
 
5 oktober 
Daguitstap naar Gent 

Tentoonstellingen 

Bibliotheek De Letterschuur 
27 januari – 25 februari 2017 
Creatief Zonnebeke 
 
3 maart – 27 mei 
Passchendaele strip 
 
1 september – 28 oktober 
WXII – fotografie 
 
4 november 2017 – 13 januari 2018 
Sander Boury – meubeldesign 
 
Sint-Audomaruskerk Passendale 
2 juni – 12 november 
Michaël Sheil – Fields of Battle, Lands of Peace 
 
De Kortekeer 
21 – 22 oktober 
Buren bij de kunstenaars – Letterkappers Zonnebeke 
 
Filmaanbod – nieuw in 201 

4 december 
Sprakeloos (namiddag en avondvoorstelling) (forum) 
 
22 oktober 
De smurfen en het verloren dorp (familiefilm) 
 
3 december 
Belle en het beest (familiefilm) 
Cursussen Digitaal 

Langlopende reeksen 
Tablet – Ipad – Iphone voor beginners 
Korte basisreeksen 
Werken met smartphone ANDROID (2 reeksen) 
Hou vrienden met facebook 
Werken met een tablet ANDROID 
Mijn computer doet niet wat ik wil 
Werken met een fotoboek 



 

 

Initiatie PC 
Internet voor beginners 
E-mail voor beginners 
Workshops 
Computeronderhoud – werking ccleaner 
Een krachtige snelle kennismaking met Windows 10 
Muziek downloaden (2 reeksen) 
Gratis website 
Natuur – wellness- uitstraling 

Meditatie 
Voetzoolreflexologie 
Relaxerende gezichts-, hand- en voetmassage 
Ligconcert klankmagie met didgeridoo 
Snoepen van de natuur 
Relaxatie 
Lichaamsmassage 
Ligconcert met klankschalen en yin en yang yoga 
 
Taal 

Italiaans voor op reis 
Duits voor op reis 
Engels voor op reis (2 reeksen) 
Spaans voor op reis 
 
Creatief 

Jaarreeksen in samenwerking met CVO Cervo-Go 
Breiwerk accessoires 
Haakwerk 
Creatief bloemschikken 
Rantasiejuwelen 
 
Korte reeksen 
modeltekenen (2 reeksen) 
letters kappen (jaar rond) 
pasteltekenen 
 
Culinair 

Elzaswijnen 
De stille kracht van thee 
Baknamiddagen – fruittaart met zachte bodem (2 namiddagen) 
Dessertbord 
Kaas en bier foodpairing 
Baknamiddag – Saint-Honorétaart (2 namiddagen ) 
De recepten van de Sint 
Cambodjaanse snacks 
Tropische snacks 
 
Persoon en omgeving 

Informatiebeurs en infosessie rond het levenseinde 
VZW - Boekhouding 
 



 

 

Zonnebeke Verbeeldt 

Een vijftiental vrijwilligers werken voor de beeldbank. Ze gaan op zoek naar oude foto’s 
die ze inscannen en beschrijven.  Het resultaat staat op www.westhoekverbeeldt.be.  De 
foto’s worden gebruikt voor thematische tentoonstellingen. 
In het najaar van 2017 werd in Passendale een erfgoedhalte opgezet aan de Sint-
Audomaruskerk. 
 
Gezondheidscampagnes 

In 2017 werd rond een aantal gezondheidsthema’s gewerkt. Zo werden er cursussen 
gegeven over hartmassage en de werking van een AED-toestel. In oktober stond de 
borstkankercampagne opnieuw centraal. In september werd een brief verstuurd naar alle 
65-plussers in het kader van de griepvaccinatiecampagne.  
 
CO7 

In samenwerking met Ieper, Poperinge, Mesen, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, 
Heuvelland en Zonnebeke werden op cultureel vlak een aantal intergemeentelijke acties 
georganiseerd.  Een overzicht vind je op www.co7.be 

Senioren 

De dienst senioren maakt een programma in overleg met de 50+ adviesraad en de 
stuurgroep lokaal seniorenbeleid. Er wordt ook een programma gemaakt in overleg met 
de zorgcentra van Zonnebeke en Passendale. 

Activiteitenaanbod 
• Seniorenweek in september 
• Trefnamiddag in juni, telkens in een andere deelgemeente 
• ‘Start to sing’ koor in beide zorgcentra 
• Grootouders-kleinkinderennamiddagen in de krokus- en herfstvakantie 
• Sintnamiddagen in het najaar 
• Specifiek programma voor de zorgcentra: bewegingssessies, jaarlijkse uitstap in 

mei, baknamiddagen 
• Specifieke cursussen en uitstappen binnen het aanbod van de dienst vrije tijd en 

welzijn 
• Dorpsrestaurant Zoë 
• Pedicure in alle deelgemeenten 
• Seniorenvoorstelling van het Geluvelds Amateurtoneel, elk jaar in januari 
• Paasfeest in Zandvoorde voor de bewoners van Zandvoorde en Geluveld 

50+ adviesraad 
De 50+ adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen en niet-
georganiseerden. In december wordt er jaarlijks een oproep gedaan om nieuwe mensen 
te vinden, elk jaar met succes. De dienst senioren ondersteunt de 50+ adviesraad en 
biedt inhoudelijke hulp.  

Vier keer per jaar is er een vergadering van de 50+ adviesraad, telkens in een andere 
deelgemeente. 

http://www.westhoekverbeeldt.be/


 

 

In 2017 werd een nieuw bestuur geïnstalleerd dat bestaat uit Jacques D’Hellem 
(voorzitter), Greta Vandecandelaere (secretaris), Johny Blanckaert (ondervoorzitter) en 
Bernard Verbrugghe (verantwoordelijke evenementen). 

Participatie aan overlegorganen 
Naast de 50+ adviesraad organiseert de dienst senioren ook de stuurgroep lokaal 
seniorenbeleid. In deze stuurgroep is er overleg tussen beide zorgcentra, de Christelijke 
en de Socialistische Mutualiteit en het OCMW. Dit overleg gebeurt vier keer per jaar. 

Evenementen 

De dienst evenementen verzorgt de coördinatie en de aanvragen van risicovolle 
evenementen op Zonnebeeks grondgebied. 

Evenementen 
In 2017 werden er 75 evenementendossiers opgevolgd. Samen met deze dossiers werden 
ook de tijdelijk verkeersreglementen en, indien van toepassing, de toelatingen afwijking 
geluidsnorm, vergunning vuurwerk en vergunningen tot plaatsing van publiciteitsborden 
afgeleverd.  

Overige aanvragen 
en vergunningen 
In 2017 behandelde de dienst 
evenementen ook volgende 
zaken: 

• 22 Wielerwedstrijden 
(vergunning, tijdelijk 
verkeersreglement  en 
signaalgevers) 

• 9 vergunningen inname 
openbaar domein  

• 69 toelatingen doortocht – 
bewegwijzering 

• 1 aanvraag circus  
• 2 rallydossiers 
• 5 aanvragen vinkenzettingen  
• 3 vergunning maskeren 
• 6 tijdelijke verkeersreglementen zonder evenementendossier  
• 1 vergunning vuurwerk  
• 2 vergunningen kampvuur 

 

 

Sport 



 

 

De sportdienst organiseerde volgende sport bevorderende activiteiten in 2017. 

Eéndagsactiviteiten 

• 15/02: CW- Snowboard 
• 12/02: jumping on i.s.m. Nils Vercaigne 
• 11/03: kijk, ik fiets! 
• 15/03: grootouders-kleinkinderennamiddag volksspelen i.s.m. dienst senioren 
• 18/04: buitenspeeldag i.s.m. de jeugddienst 
• 20/04: freerunning 
• 24/04: 30/04: week van de valpreventie 
• 04/05: AED opleiding 
• 06/05: start to MTB 
• 18/05: sportdag voor senioren 
• 08/05: sportdag scholen 
• 13/05: kijk, ik fiets! 
• 17/05: high ropes  
• 22/05: fietstival i.s.m. dienst Toerisme 
• 20/05: kubb en curling Beselare 
• 21/05: 12 uren van Geluveld i.s.m. dienst cultuur 
• 01/06: seniorenfietstocht 
• 07/06: kampioenenhudliging 
• 09/06: ladies on the move! 
• 19/06: trefnamiddag i.s.m. dienst senioren 
• 10/07: Zandvoorde op zijn zondags i.s.m. dienst cultuur 
• 12/09: petanquetornooi 
• 15/09: seniorenfietstocht 
• 21/09: laserschooting 
• 04/10: infoavond sport en voeding 
• 10/10: sportelnamiddag zorgcentra en ziekenzorg 
• 19/10: klimmen Blue Berry Hill 
• 29/10: Beker van de burgemeester 
• 04/11: bewegingsschool (herfstvakantie) 
• 16/11: 3 on 3 baskettornooi 
• 23/11: skiën Ice Mountain 

Meerdaagse activiteiten 

• Indoor voetbalkamp tijdens de krokusvakantie 
• Twee kleuterkampen en omnisportkampen tijdens de paasvakantie 
• Twaalf themakampen tijdens de zomervakantie 
• Voetbaltornooi ‘Beker van de Burgemeester’ tijdens de kerstvakantie 

Permanentie activiteiten/groepslessen 

• Zumba Passendale (2x voor- en najaar)  
• Zumba Geluveld voorjaar 
• Zumba Beselare (2x voor- en najaar)   
• BBB Geluveld (2x voor- en najaar) 
• BBB Zonnebeke voorjaar  
• Piloxing Beselare voorjaar  
• Zumba gold  
• Omnisport 50+ voorjaar  



 

 

• Actief 55+ voorjaar  
• Start Running voorjaar  
• Yoga Geluveld najaar  
• Piloxing Zonnebeke najaar  
• Fitbalgymnastiek Zonnebeke najaar 
• Seniorengymnastiek Beselare najaar 
• Seniorengymnastiek Passendale najaar  
• Keep Running najaar  
• Yoga najaar 2017 i.s.m. dienst cultuur  
• Tai Chi najaar 2017 i.s.m. dienst cultuur  
Organisaties i.s.m. de Sportraad – Burensportdienst WSO – Sport Vlaanderen- 
SVS 

• 28/02: sporttrofee Zonnebeke i.s.m. sportraad 
• 26/06: WSO-jeugdsportdag 
• 27/06: dag van de 6e klasser i.s.m. jeugddienst 
• 16/09: sportclubbing! 
• 03/10: Vlaamse Veldloopdag i.s.m SVS 
• 25/10: 3 ON 3 Basketbaltornooi 
Ondersteunende rol in organisatie van:  

• 16/01 Cyclocross Kasteelpark 
• 13/11 Poppie’s Run Zonnebeke 
 

 
De aantallen zijn uitgedrukt in lesmomenten. 
Als een lessenreeks bestaat uit 10 lessen en er nemen 20 mensen aan deel, dan zijn dat 
200 lesmomenten. 



 

 

 
Kinderopvang BKO ’t Bondgenootje 

Bezettingsgraad 

Jaar   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Beselare 58,6 67,7 72 80,1 77,9 80,7 71,5 85,3 
Geluveld 40,4 39,5 45,1 44,6 43,2 46,2 43,5 46,2 
Passendale 30,7 39,6 40,1 41,1 41,2 42 50,7 54,6 
Zonnebeke 62,7 65,9 66,7 73,1 73,4 76,9 89,6 84,5 
Totaal  192,4 212,7 223,9 238,9 235,7 245,8 255,3 270,6 
 
Totaal aantal ingeschreven kinderen 

In totaal zijn er 3769 kinderen ingeschreven in de kinderopvang, 186 van hen waren 
nieuw in 2017. 
Werking van het lokaal overleg kinderopvang Zonnebeke 

Deze adviesraad verzorgt pedagogische vormingen. In 2017 kwamen volgende sessies 
aan bod: 
 
Vorming voor ouders 

• 17/05: yogasessie voor (groot)ouders en kinderen in OC De Leege Platse (27 
deelnemers in de 1ste sessie en 11 in de 2de) 

• 20/05: samen lachen voor (groot)ouders en kinderen in de bib 
• 11/10 t.e.m. 22/11 wekelijkse ouderavond (6 deelnemers) in Bondgenootje 

Zonnebeke  
Week van de opvoeding 

• 13/05 t.e.m. 23 mei: samen lachen-huilen-praten-eten 
Activiteiten en uitstappen Bondgenootje 

• 27/02: sportelnamiddag naar OC de Leege Platse (Bondgenootje Beselare) 
• 06/04: filmnamiddag met treintje naar OC De Leege Platse (alle BKO’s) 
• 19/04: buitenspeeldag (alle BKO’s) 
• 31/10: grootouders-kleinkinderendag  in  OC ’t Zonnerad (Bondgenootje Zonnebeke) 
• 08/11: bezoek van Sint Maarten in Passendale en Geluveld  
• 06/12: bezoek van de Sint in Beselare 

Bibliotheek 

Collectie 

 
 bezit 2017 aanwinsten uitleningen verleningen 
Gedrukte werken 39511 2093 53453 22518 
Beeld en geluid 9089 292 8383 52 
Magazijn 2980 - 351 202 
TOTAAL 51580 2385 62187 22772 

 
Digitale toepassingen 



 

 

• Databank Go Press: 1185 geraadpleegde artikels/pagina’s 
• Databank Biblion: 596 geraadpleegde artikels/pagina’s 
• Aantal uitgeleende e-boeken en e-readers: 1228 

 
Platform ‘Mijn Bibliotheek’ 

Sinds enkele jaren werkt de bibliotheek met het online platform ‘Mijn Bibliotheek’. 
Gebruikers kunnen via dit platform boeken verlengen, reserveren, in de 
krantenarchieven duiken  en nog veel meer. 
Het gebruik van dit digitaal platform zit duidelijk in de lift. Van de 22 772 verlengingen 
gebeurden er 14 203 via Mijn Bibliotheek. Dit betekent dat zowat 62% van de 
verlengingen online gebeurt. Verder noteren we dat 1903 bibliotheekgebruikers 
beschikken over een Mijn Bibliotheek-account en er in 2016 403 online reserveringen 
werden geplaatst. 
 

Leners 

 

 
aantal 

14-  673 

14+ 2551 

Groepskaarten 160 

TOTAAL 3384 
 
Aantal bezoeken (zoals geregistreerd door het teloog): 53221 
 

Uitbreidingsactiviteiten 

De bib organiseert naast haar reguliere werking ook nog heel wat activiteiten, al dan niet 
in samenwerking met partners. In 2017 ging het o.a. om volgende activiteiten: 
Coderdojo, de bibliotheekweek, de verwendag, de Kinder- en Jeugdjury en de 
Jeugdboekenweek. 

 
  



 

 

Milieu 

Vergunningen 

De milieudienst behandelt zowel milieuvergunningsaanvragen 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 2017 behandelde de milieudienst 10 
milieuvergunningen klasse 1, 11 klasse 2, 25 klasse 3, 11 overnames en 4 mededelingen 
kleine verandering. In totaal werden dus 61 aanvragen behandeld. 

Voor de wijziging van vegetatie en kleine landschapselementen in bepaalde gebieden is 
er een natuurvergunning nodig. In 2017 werd 1 natuurvergunning afgeleverd.  

Naast milieuvergunningen levert de milieudienst ook nog taxivergunningen af en 
vergunningen voor stockage van explosieve stoffen (vb. vuurwerk). In 2017 werden er 
geen bijkomende vergunningen voor verhuur van voertuigen met bestuurder afgeleverd. 
Er werd 1 voertuigkaart voor verhuur van voertuigen met bestuurder aangepast. 

Decreet bodemsanering 

In het kader van het bodemsaneringdecreet en het uitvoeringsbesluit VLAREBO moet bij 
iedere overdracht van gronden een bodemattest aangevraagd worden. Het bodemattest 
bevat de resultaten van onderzoek naar bodemverontreiniging en eventueel ook 
maatregelen voor sanering.  

De gemeentelijke milieudienst moet deze bodemattesten in een register bijhouden, dat 
ter inzage gelegd moet worden voor de bevolking. In 2017 werden er 4 nieuwe 
bodemattesten opgenomen in het grondinformatieregister. 

Afval 

Het grof huisvuil wordt sinds 2009 enkel nog huis-aan-huis ingezameld na telefonisch 
contact met MIROM Roeselare. De daling brandbaar 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-
huisinzameling van groenafval. Het groenafval kan tegen betaling ingezameld worden 
met behulp van afvalbakken. In deze bakken mogen grasmaaisel, kort snoeihout, 
haagscheersel en plantenresten worden gedeponeerd. De groenafvalbakken worden naar 
wens wekelijks of tweewekelijks aan huis opgehaald. Voor de exacte getallen van de 
diverse afvalfracties verwijzen we naar het jaarverslag van de MIROM dat ook digitaal ter 
beschikking is via www.mirom.be. 

http://www.mirom.be/


 

 

 

 

Subsidies 

Kleine landschapselementen 

De gemeente voorziet sinds 2008 jaarlijks een steun voor het onderhoud van kleine 
landschapselementen. Hiervoor wordt een toelage toegekend van maximum € 250 per 
aanvrager, per locatie en per jaar. In 2017 betaalde de gemeente 27 subsidies uit, voor 
een totaalbedrag van 
€ 4134.  

Regenwaterputten 

Op 22 december 2008 werd een reglement goedgekeurd om de aanleg van 
regenwaterputten en infiltratievoorzieningen te subsidiëren. De subsidie bedraagt € 500 
voor de plaatsing van een regenwaterput bij een bestaande of verbouwde woning en € 
250 voor de installatie van een infiltratievoorziening. In 2017 werden er 19 aanvragen 
uitbetaald. 
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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, landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, woongebied met landelijk karakter of groengebied van het gewestplan een 
subsidie ontvangen voor het aanplanten van streekeigen groen. Er zijn verschillende 
pakketten beschikbaar vb. hoogstamfruitbomen, haagpakket, boompakket. In 2017 
plaatsten 3 personen een bestelling, goed voor een totaal van 28 planten. 

Individuele zuiveringsinstallaties 
Op 11 april 2005 werd het reglement goedgekeurd om de aanleg van individuele 
waterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen te subsidiëren. De subsidie bedraagt 
maximaal de helft van de bewezen kosten met een maximum van € 625. Met ingang van 
1 januari 2007 werd de subsidie verhoogd tot € 800 per aanvraag, weliswaar met 
dezelfde voorwaarden als in het oorspronkelijke reglement. In 2017 werden er 13 
aanvragen uitbetaald. 

Diverse andere acties 
Naast het geven van subsidies promoot de gemeente ook nog andere milieuvriendelijke 
producten. Zo worden er compostvaten en –bakken verkocht aan gereduceerde prijs om 
het composteren te promoten. Ook worden er rattenklemmen verkocht aan € 1 per stuk 
zodat de inwoners van Zonnebeke geen beroep moeten doen op het klassieke 
rattenvergif (in het kader van pesticiden reductie). In 2017 werden er 86 stuks verkocht. 

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels 
Zonnebeke is lid van de vzw Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels. Doel is om via 
samenwerkingsprojecten tussen overheid, wilbeheereenheden, natuur- , landbouw- en, 
toeristische verenigingen de natuur en het landschap van de streek beter te beschermen 
en waar mogelijk op te waarderen. Tevens worden de mogelijkheden voor natuureducatie 
en -recreatie volop uitgebouwd door de uitbouw en promotie van recreatieve wandel- en 
fietspaden.  

In de Maand van het Bos werden er opnieuw diverse activiteiten georganiseerd voor de 
lagere klassen. Er is ook een doorlopend vast aanbod van gidsbeurten.  

Er werden in 2017 4 landschapsplannen en 5 landschapsbedrijfsplannen uitgevoerd in 
Zonnebeke. 

In 2017 werd opnieuw een boomplantactie georganiseerd. Op die manier wenste de 
gemeente de kinderen die geboren zijn in de periode 2012-2016 in de schijnwerper te 
plaatsen. De actie vond plaats op een perceel naast het Reutelbos en werd georganiseerd 
in samenwerking met Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) In totaal werden zo’n 600 
kindjes uitgenodigd voor deze actie. Zij ontvingen achteraf een boomdiploma. 

  



 

 

Memorial Museum Passendaele 1917 & 
kenniscentrum – Toerisme 

In 2017 kreeg het museum 158 755 bezoekers over de vloer. Het museum kon in 2017 
rekenen op heel wat nationale en internationale belangstelling door de organisatie van de 
herdenkingen en de openstelling van de originele church dug-out. 

Nieuw in 2017 was ook de lancering van de audioguides. Sinds mei 2017 werden er 14 
871 audioguides verkocht. 

Voor meer cijfers en statistieken kun je het jaarverslag van het Memorial Museum 
Passchendaele 1917 raadplegen via www.passchendaele.be.  

Herdenkingen en evenementen in 2017 

Vredesbosproject  

Om de herinnering aan de doden van de Eerste Wereldoorlog voor vele generatie levend 
te houden, werd er een boom geplant voor elke gesneuvelde militair met een gekend 
graf op de Britse begraafplaatsen van het Polygoonbos, CWGS Buttes New British 
Cemetery en CWGC Polygon Wood Cemetery. Via een online registratiesysteem was het 
mogelijk om een boom voor een gesneuvelde militair te adopteren, in ruil daarvoor werd 
een personendossier van de gesneuvelde bezorgd. Op de eerste plantdag op 24/04 werd 
ook het monument voor alle vermisten plechtig onthuld. De tweede plantdag ging door 
op 12/10. 

Tag for Remembrance – 1/07  1 1 / 1 1 

Via de website www.passchendaele2017.org kon iedereen een vredesboodschap nalaten 
via het Tag for Remembrance project. Een selectie boodschappen werd gegraveerd op 
tags en later verwerkt in een permanent kunstwerk dat een plaats kreeg in het 
Passchendaele Memorial Park. 494 mensen lieten een boodschap na. 

Museumweekend – 29/07 3 0 / 0 7  /  Ka s t e e ld omein Zonnebeke 

Het jaarlijks museumweekend in het kasteelpark van Zonnebeke werd door de Britse 
herdenkingsplechtigheid verplaatst naar juli. Het programma focuste op de Slag bij 
Passendale. Een driehonderdtal Living History-figuranten brachten het weekend door in 
het kasteelpark.  

Naast de driehonderd Living Hisotry-figuranten, waren er ook demonstraties te zien. 
Onder meer het War Heritage Institute (voorheen het Koninklijk Legermuseum) stelde 
heel wat grote materialen als tanks, kanonnen en collectiestukken tentoon. Blikvanger 
van het weekend was de ’Passchendaele Battlefield Experience’, een reconstructie van 
het slagveld van 100 jaar geleden. Het MMP1917 verbouwde hiervoor een stuk grond 
met een oppervlakte van 500m² tot een terrein van kraters, bunkers, modder, 
loopplanken en boomstompen. De omkadering met een historische landschapsfoto en de 
aanwezigheid van reenactors gaven de bezoeker het gevoel dat ze 100 jaar terug in de 
tijd waren gestapt.  

http://www.passchendaele.be/
http://www.passchendaele2017.org/


 

 

Naar aanleiding van de Britse plechtigheid, creëerde DCMS (Department for Culture 
Media and Sports) op de evenementenweide het ‘Passchendaele Centenary Exhibition 
Field’ waar verschillende nationale en internationale partners  de verschillende aspecten 
van WOI belichtten. Het kasteeldomein was beide dagen toegankelijk tussen 10 en 18 
uur en de toegang was gratis. In totaal ontving het MMP1917 tussen de 15 000 en 20 
000 bezoekers op het kasteeldomein. 

Officiële Britse herdenkingsplechtigheid – opening Zonnebeke Church Dugout / 
Britse Herinneringstuin – 31/07 / GWGC Tyne Cot Cemetery – Passchendaele 
Memorial Park 

Officiële herdenkingsplechtigheid op Tyne Cot Cemetery, gevolgd door de opening van de 
Zonnebeke Church dugout en de Britse Herinneringstuin in het Passchendaele Memorial 
Park door de Prins van Wales en Koning en Koningin van België. 4000 bezoekers krijgen 
gratis kaarten van de Britse overheid om de plechtigheid te volgen. Het kasteeldomein 
van Zonnebeke vormde de uitvalbasis voor deze gasten.  

Het MMP1917 en de gemeente Zonnebeke boden een alternatief programma aan voor 
wie geen ticket kon bemachtigen. Het programma bestond uit een Dawn Walk van 8 of 
12 km naar het kasteeldomein in Zonnebeke met een vrij bezoek aan het MMP 1917 
(facultatief) en een Tommy Tucker maaltijd waarbij de deelnemers op groot scherm de 
plechtigheid konden volgen. 221 personen waaronder 46 omwonenden van CWGC Tyne 
Cot Cemetery, die de plechtigheid ter plaatse volgden, namen hier aan deel. 

Schots themaweekend – The Long Road to Passchendaele – 19/08 2 0 / 0 8  

Frezenberg Zonnebeke – Kasteelpark Zonnebeke 

Schots themaweekend dat startte met een herdenking aan het Schots monument op de 
Frezenberg in Zonnebeke. De plechtigheid werd bijgewoond door zo’n 600 personen. Op 
zaterdagavond 19 augustus verzorgden 220 internationale muzikanten een taptoe op het 
kasteeldomein. Met 1400 toeschouwers was deze taptoe volledig uitverkocht. 
Zondagvoormiddag was er een herdenking voor Jimmy Speirs, het boegbeeld van het 
themaweekend. In de namiddag konden een kleine 3000 bezoekers op het kasteeldomein 
verschillende Schotse thema-activiteiten meepikken zoals Highland Games, 
roofvogeldemonstraties, proeven van Schotse specialiteiten … 

Officiële Australische plechtigheid – 100 years Battle of Polygon Wood – 26/09 
/ Polygoonbos - CWGC Buttes New British Cemetery 

De Australische overheid (Departement Veteranenzaken), organiseerde in samenwerking 
met de Vlaamse overheid, de gemeente Zonnebeke en het Memorial Museum 
Passchendaele 1917, op 26 september 2017 de officiële Australische plechtigheid 
‘100 years Battle of Polygon Wood’. De ochtendplechtigheid ging door op CWGC Buttes 
New British Cemetery en werd voorafgegaan door een wandeling (‘reflective walk’) door 
het Polygoonbos. Zo’n 1000 mensen namen hier aan deel. Aansluitend op de plechtigheid 
organiseerde het MMP1917 enkele aanvullende thematische activiteiten zoals een ontbijt 
in het Passchendaele Memorial Park en shuttletreintjes die bezoekers van het park naar 
CWGC Tyne Cot Cemetery brachten en terug. In de namiddag waren er ook nog twee 
gegidste wandelingen. Langsheen de Australische ‘Road to Passchendaele’ vertelden 
acteurs de persoonlijke verhalen van Australische soldaten. 159 personen namen deel 
aan het ontbijt en 45 aan de wandelingen. 



 

 

Officiële Nieuw-Zeelandse plechtigheid – De bloedigste dag in de Nieuw-
Zeelandse geschiedenis – 12/10 / CWGC Tyne Cot Cemetery – Kasteelpark 
Zonnebeke 

Op 12 oktober herdachten de Nieuw-Zeelandse overheid, het Memorial Museum 
Passchendaele 1917 en de gemeente Zonnebeke de bloedigste dag in de Nieuw-
Zeelandse geschiedenis. De herdenking startte in de voormiddag met de officiële 
Nieuw-Zeelandse plechtigheid op CWGC Tyne Cot Cemetery in het bijzijn van de 
Hertog van Cambridge en H.K.H Prinses Astrid. De plechtigheid werd gevolgd door de 
onthulling van een klein herdenkingsmonument en een receptie voor de genodigden. Het 
MMP1917 organiseerde op het kasteeldomein een barbecue waaraan 340 mensen 
deelnamen. In de namiddag werd de Nieuw-Zeelandse herinneringstuin officieel geopend, 
gevolgd door het tweede plantmoment van het Vredesbos. De dag eindigde met een 
Sunset Service op CWGC Buttes New British Cemetery. Deze plechtigheid was geen 
traditionele herdenking maar een ceremonie waarin muziek, dans en andere elementen 
uit de Nieuw-Zeelandse cultuur de hoofdrol speelden. 

Silent City Meets Living City – 14/10/ CWGC Tyne Cot Cemetery  

Meer dan 7000 mensen herdachten alle slachtoffers van de Slag bij Passendale tijdens 
‘Silent City Meets Living City’. Op zaterdag 14 oktober organiseerden het MMP 1917 en 
de gemeente Zonnebeke, met steun van Toerisme Vlaanderen dit unieke reflectiemoment 
met muziek, licht, figuratie en persoonlijke verhalen waarbij alle graven en namen van 
het vermistenmonument op CWGC Tyne Cot Cemetery symbolisch verlicht werden. 

Canadese Plechtigheden – 8/11  12/11 Canadese Herinneringstuin – Canada 
Gate – Crest Farm Canadian Memorial – CWGC Tyne Cot Cemetery – Zonnebeke 
Church dugout 

De officiële plechtigheden in Zonnebeke startten met de officiële opening van de 
Canadese Herinneringstuin in het Passchendaele Memorial Park, de inhuldiging van de 
Canada Gate en een plechtigheid bij zonsondergang aan het Crest Farm Canadian 
Memorial op 9 november. De dag daarna was er nog een grote plechtigheid op CWGC 
Tyne Cot Cemetery. Op 10 november was een Canadese delegatie aanwezig voor de 
officiële sluiting van de ‘Zonnebeke Church Dugout’.  Naar jaarlijkse traditie vond op 10 
november ook de ‘Passchendaele Ceremony’ aan Crest Farm in Passendale plaats. De 
plechtigheid werd gevolgd door een fakkeltocht langs de Canadalaan en een gratis 
openluchtreceptie op het marktplein. Zo’n 700 mensen woonden deze plechtigheid bij. 
Om 20u30 ging het concert ‘‘Passchendaele: The end of the Road’ in de kerk van 
Passendale door. 

Loopwedstrijd Poppies Run – In memoriam Alex Decoteau – 12/11  

Op zondagmiddag 12 november organiseerden het Memorial Museum Passchendaele 
1917 en ZoLo (Zonnebeekse Loopvrienden) de loopwedstrijd ‘Poppies’Run – In 
memoriam Alex Decoteau’ met een parcours van vijf, tien en zestien kilometer (10 
miles). Het circuit van de 10 miles bevatte een ‘Alex Decoteau Run’ van 5000 meter 
doorheen het historische slagveld met muzikale omlijsting en visuele ondersteuning. 
1500 lopers namen hieraan deel waaronder enkele mensen van de Canadese delegatie. 

  



 

 

Stedenbouw & ruimtelijke ordening 

Stedenbouwkundige vergunningen 

In 2017 werden 268 aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen ingediend en 4 
aanvragen omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen. 24 van de 
stedenbouwkundige vergunningen werden geweigerd, 25 dossiers werden stopgezet en 
er waren 6 meldingen. Uiteindelijk werden 213 stedenbouwkundige vergunningen 
afgeleverd: 

• (Ver)bouwen meergezinswoningen: 7 (78 woongelegenheden) 
• Bouwen nieuwe woning: 36 (45 woningen) 
• (Ver)bouwen land- en tuinbouw: 24 
• Verbouwen en uitbreiden bestaande woning: 56 
• Verbouwen en uitbreiden ambachtelijke bedrijven, handel, horeca en diensten: 5 
• Technische werken (reliëfwijziging, toegangswegen, parkings): 11 
• (Ver)bouwen en uitbreiden bijgebouwen: 37 
• (Ver)bouwen en bouwen gemeenschapsvoorziening: 9 
• Slopen gebouwen: 10 
• Publiciteit + uithangborden: 4 
• Verbouwen en uitbreiden toerisme en recreatie: 3 
• Vellen bomen: 2 
• Functiewijzigingen: 3 
• Andere: 4 
• Werken publiekrechtelijke rechtspersonen: 2 

Verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten 

In 2017 werd 1 verkavelingsvergunning afgeleverd voor 2 loten bouwgrond en 3 
wijzigingen van verkavelingsvergunningen. Ook werden er 2 aanvragen ingediend voor 
een stedenbouwkundig attest.   

Bouwmisdrijven 

In 2017 werden 3 bouwmisdrijven vastgesteld.  

GECORO 

In 2017 kwam de commissie vier keer samen. De GECORO adviseert de gemeenteraad 
bij het opmaken van ruimtelijke structuurplannen en de ontwikkeling van concrete 
uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen, 
vergunningsaanvragen en bezwaarschriften. 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) en 
onteigeningsplannen  

• Albertstraat Noord (Zonnebeke): aangevochten bij de Raad van State in 2011, 
beroep verworpen door de Raad van State in 2013, onteigeningsmacht ontvangen 
op 26 juni 2015, aankoop gronden is bijna gerealiseerd, mondeling akkoord met 
de drie eigenaars voor de aanleg van de bufferstrook, onderhandelingen met 



 

 

betreffende partijen terug opgestart voor de aankoop van de resterende grond 
voor de realisatie van de ambachtelijke zone 
 

• Kraaiveldstraat (Passendale): goedkeuring bestek en offerteformulier door 
gemeenteraad in maart 2014, aanstelling studiebureau Geomex in juni 2014 door 
het college van burgemeester  en schepenen, schepencollege besliste in 
november 2015 om de opdracht uit te breiden tot het GRUP 
‘Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat’, een ontwerper werd aangesteld en een 
eerste voorontwerp werd 
met het schepencollege besproken in december 2015, in 2016 werd het 
voorontwerp gunstig geadviseerd door de GECORO maar ongunstig door de 
provincie en Ruimte Vlaanderen, in februari 2017 kreeg het voorontwerp gunstig 
advies van alle actoren in de plenaire vergadering,  in oktober 2017 werd het 
dossier na het openbaar onderzoek gunstig geadviseerd door de GECORO, de 
definitieve vaststelling van het GRUP gebeurde in november 2017 en het 
onteigeningsdossier werd begin 2018 ter goedkeuring overgemaakt aan het 
Agentschap Binnenlands Bestuur 
 

• RWZI (Zonnebeke): beslissing gemeenteraad maart 2014 voor opmaak GRUP met 
onteigeningsplan voor uitbreiding waterzuiveringsstation in Zonnebeke, Arcadis 
Gent maakt GRUP op en screeningsdossier in december 2014, de verdere opmaak 
van het RUP is voorlopig stopgezet door moeilijkheden bij het verwerven van 
grond, Aquafin heeft een nieuwe locatie gevonden op de gronden van 
Wienerberger 
 

• Coopman Interieur (Zonnebeke): 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, 
voorontwerp werd in 2016 gunstig geadviseerd door GECORO, in plenaire 
vergadering van mei 2016 kreeg het dossier een negatief advies, daarna werd het 
dossier diverse malen besproken met de Dienst Ruimtelijke planning van de 
Provincie, in juni 2017 werd het aangepaste screeningsdossier voor de ontheffing 
van het plan-MER plicht overgemaakt aan het departement omgeving, er werd 
een nieuw voorontwerp overgemaakt in september dat gunstig geadviseerd werd 
door de GECORO, in oktober 2017 werd het besproken in de plenaire vergadering 
 

• Dorpskern Zandvoorde: bestek voor opmaak GRUP goedgekeurd in gemeenteraad 
van oktober 2015, aanstelling ontwerper in december 2015 door schepencollege, 
voorontwerp en langetermijnvisie werden uitgewerkt om als basis te dienen voor 
het ontwerp  van een ruimtelijk uitvoeringsplan, de uitbreiding van het kerkhof 
werd besproken met de eigenaar van het perceel grond, de start-& procesnota 
werd opgemaakt en ter inzage van de bevolking gelegd 

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

• Pasfrost: start voorontwerp na positief planologisch attest, er werd een nieuw 
voorstel van uitbreiding van het huidig Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
ingediend 

• Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: groenboek beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen goedgekeurd in mei 2012, witboek beleidsplan Ruimte Vlaanderen 



 

 

goedgekeurd in november 2016, advies schepencollege over het  witboek 
beleidsplan Ruimte Vlaanderen in februari 2017 
 

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) 

• Nonnebossen-woonclusters: gedeeltelijke goedkeuring van het PRUP door de 
Vlaamse Regering in oktober 2012, vernietiging in maart 2015 door de Raad van 
State, opmaak nieuw PRUP door de provincie begin 2016, beslissing provincie om 
het PRUP Nonnebossen te hernemen in 2 PRUPS, voorontwerp besproken in 
september 2016 en gunstig geadviseerd, de voorlopige vaststellingen werden in 
maart 2017 voorgelegd aan de provincieraad, de definitieve vaststelling van het 
PRUP gebeurde in december 2017  inzage voor de bevolking  en bespreking door 
deputatie in 2017 

• Nonnebossen-bos: gedeeltelijke goedkeuring van het PRUP door de Vlaamse 
Regering in oktober 2012, vernietiging in maart 2015 door de Raad van State, 
opmaak nieuw PRUP door de provincie begin 2016, beslissing provincie om het 
PRUP Nonnebossen te hernemen in 2 PRUPS, voorontwerp besproken in 
september 2016, negatief advies Agentschap Natuur en Bos, het dossier werd 
verder besproken door provincieraad, kabinet Schauvlieghe en gemeenteraad in 
2017 en er werd beslist om het planningsproces stop te zetten 

• Vijverbos: gedeeltelijke goedkeuring van het PRUP door de Vlaamse Regering in 
oktober 2012, vernietiging in maart 2015 door de Raad van State, opmaak nieuw 
PRUP door de provincie begin 2016, voorontwerp besproken in september 2016, 
negatief advies Agentschap Natuur en Bos, het dossier werd verder besproken 
door provincieraad, kabinet Schauvlieghe en gemeenteraad in 2017 en er werd 
beslist om het planningsproces stop te zetten 

Rooilijn- en onteigeningsplan 

• Goedkeuring bestek opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor 
Nonnebossen-Noord, Oost, West en Zuid door gemeenteraad in juni 2015, 
aanstelling ontwerper in maart 2015 door schepencollege, de opmeting van de 
bestaande toestand is beëindigd, de onteigeningsplannen zijn opgemaakt en de 
ontwerper is bezig met de opmaak van het schattingsverslag van de gronden 
 

Vergunningenregister  

Op 17 januari en 14 juli 2017 werd het geactualiseerd vergunningregister overgemaakt 
aan de Vlaamse Overheid, agentschap Ruimtelijke Ordening, afdeling West-Vlaanderen.  

Aanvragen planologische attesten 

• De aanvraag van plastiek Dekeyser gelegen langs de Langemarkstraat te 
Zonnebeke voor herschikking en kleine uitbreiding van het bedrijf is lopende 

• Voorbereiding aanvragen planologisch attest van: 
o Wegenbouw Cardoen, Houtemstraat te Zandvoorde 
o Metalen Vandenbroucke, Statiestraat te Passendale – grondgebied 

Moorslede 
  



 

 

Mobiliteit 

Gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit 

In 2017 kwam de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit één keer samen. De 
commissie bestaat uit 5 vertegenwoordigers van de gemeente, 2 van de politie, 1 van 
het agentschap wegen en verkeer West-Vlaanderen, 2 van het departement mobiliteit en 
openbare werken van West-Vlaanderen, 1 van De Lijn en 2 gemeentelijke ambtenaren.  

Verkeersreglementen 

In 2017 keurde de gemeenteraad 6 (aanvullende) verkeersreglementen goed. Het betreft 
reglementen voor de volgende straten/zones: 

• Verkeersreglement bebouwde kommen 
• Kortekeerstraat 
• Kasteelstraat 
• Aanvullend verkeersreglement bebouwde kommen 
• Haringstraat 
• IJzerweg 

Mobiliteitsproblemen 

De verkeersproblematiek rond de bereikbaarheid van parking C langs de 
Frezenbergstraat in Zonnebeke werd reeds een paar keer besproken met de directie van 
Bellewaerde, de buurtbewoners en ook andere actoren zoals het Agentschap Wegen-en 
Verkeer en stad Ieper. 

 

  



 

 



 

 

Onroerend patrimonium  

Verkopen 

• Verkoop grond aan Gaselwest voor de inplanting van een elektriciteitscabine langs 
de Foreststraat te Zonnebeke 

• Verkoop grond aan Gaselwest voor de inplanting van een gascabine in de 
Kraaiveldstraat te Passendale 

• Verkoop van een perceel landbouwgrond, gelegen langs de Roeselarestraat te 
Langemark-Poelkapelle 

• Verkoop aan Aquafin van een stuk grond langs de Nonnenbossenstraat te 
Zonnebeke voor de aanleg van RWA grachten in het project aanleg collectaten 

• Verkoop gronden gelegen Gieveldstraat te Voeren aan de Vlaamse 
Landmaatschappij 

Aankopen 

• Aankoop van een woning gelegen Ieperstraat 58 te Zonnebeke 

Gebruiken 

• Overeenkomst tussen gemeentebestuur Zonnebeke en VZW VBS De Fontein 
Passendale voor gebruik van een gedeelte van het schoolgebouw in de vrije 
basisschool te Passendale voor het onderrichten van muziek en woord 

Ruilen 

• Goedkeuring overeenkomst tussen Vansteelant Paul – Cardoen, gemeente 
Zonnebeke en de consoorten Soenen over de ruiling gronden einde Warden Oom 
Laan te Beselare 

• Goedkeuring ruilingsakte tussen Marc Vermander-Sys en gemeente Zonnebeke 
van de gronden gelegen tussen Foreststraat – Berten Pilstraat 

 

  



 

 

Lokale economie 
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, zelfstandigen en 
beoefenaars van een vrij beroep. De raad kwam in 2017 drie keer samen. 

Zonnebon 

De Zonnebon is een waardebon die je kan besteden bij lokale handelaars. De bon heeft 
een waarde van € 10 en wordt door het gemeentebestuur uitgegeven. In 2017 waren er 
69 handelaars waarbij je de Zonnebon kon besteden. In totaal werden er 349 verkocht. 
De bon wordt ook als cadeau geschonken bij een geboorte (135 keer 5 bonnen van 10 
euro) en op de dag van de nieuwe inwoners (19 keer een bon van 10 euro). 

De bon werd eind 2017 volledig herwerkt en gerestyled i.s.m. de communicatiedienst. In 
2018 wordt de bon verkocht in verschillende formules van € 10, € 20 of € 50. 

Handelaars 

In 2017 waren er 1770 ondernemingen, handelaars en vrije beroepen in groot-
Zonnebeke. 110 ondernemingen zijn in 2016 gestart. 

Acties voor ondernemers 

Zonnebatjes 
Elk jaar steunt de gemeente financieel en materieel braderie de Zonnebatjes. Hun affiche 
verschijnt in het gemeentelijk infomagazine. De technische dienst helpt met de opbouw 
van de podia en er wordt een dotatie voorzien.  

Big Sun Link 
Om de drie jaar steunt de gemeente de organisatie van het Big Sun Link Event, een 
bedrijvencontactdag voor alle ondernemers uit groot-Zonnebeke. De tweedaagse bestaat 
uit een netwerkevent en een beurs voor het grote publiek. In 2017 ging het event door 
op 30 september en 1 oktober. Op de beurs kwamen zo’n 2500 nieuwsgierige bezoekers 
af. Op de netwerkavond werden drie awards uitgereikt. Starter van het jaar werd het 
vleesverwerkend bedrijf Passendaler, onderneming van het jaar werd plaatser van 
sectionale poorten bvba Krial uit Passendale en videobedrijf La Fleur Rouge uit 
Passendale ging aan de haal met de prijs van de mooiste beursstand. 

Winkelen in je eigen buurt 
Na de grote wegenwerken in het centrum van Beselare, organiseerden de plaatselijke 
handelaars een promocampagne om ‘winkelen in eigen buurt’ te promoten. Er werd een 
wedstrijd uitgeschreven, een Facebookpagina opgericht en gerichte affiches en folders 
verspreid. De gemeente steunde de actie financieel via een subsidie. 

 

  



 

 

Wonen 

Woonkwaliteit 

• In 2017 werden 11 woningen ongeschikt/onbewoonbaar verklaard.  
• Voor 12 woningen die aan de Vlaamse woningkwaliteitsnormen voldoen, werd een 

conformiteitsattest afgeleverd.  
• Er werden 6 woningen opgenomen op de Vlaamse inventaris verwaarlozing. 

 
Uit een bevraging over de kwaliteit van private huurwoningen in Zandvoorde blijkt dat 
heel veel huurwoningen niet voldoen aan de minimale normen inzake veiligheid en 
kwaliteit. Er zijn vaak problemen in oudere huurwoningen, gaande van vocht, een 
onveilige elektrische installatie, ontbreken van rookmelders tot zelfs een risico op CO-
intoxicatie door gebruik van kachels en gasgeisers type B zonder onderverluchting. 

De woondienst organiseerde in het kader van ‘woningkwaliteit huurwoningen’ een 
infoavond en ontwikkelde een folder die raadpleegbaar is via de gemeentelijke website. 

Een nieuwe reglement werd ingevoerd voor de registratie van en belasting op 
verwaarloosde woningen, gebouwen en gronden. 

Leegstand 

In 2017 werden er 22 woningen opgenomen in de gemeentelijke inventaris van 
leegstaande woningen en gebouwen, waardoor er op 31/12/2017 in totaal 77 woningen 
op het leegstandsregister stonden. 77 van hen moesten een leegstandsheffing betalen. 
Er werden ook 15 woningen geschrapt uit  het leegstandsregister.  
Tweede verblijven 

In 2017 stonden er 80 woningen op de lijst met tweede verblijven waarop een 
gemeentelijke belasting werd betaald. 
Onbebouwde percelen 

Op 1/1/2017 waren er 98 onbebouwde percelen in verkavelingen en 53 onbebouwde 
percelen in woongebied. 

Info & advies 

De woondienst is het aanspreekpunt voor inwoners met vragen over wonen, bijvoorbeeld 
over het verbouwen van de woning, premies, sociale huisvesting, huren en verhuren of 
energie besparen. De technische medewerker gaat ter plaatse om inwoners te adviseren 
over renovatiewerken en energiebesparing in de woning. In Zonnebeke registreerde de 
woondienst 439 klantencontacten, waarvan 112 huisbezoeken. 
Sociale huisvesting 

Op 1/1/2017 telde onze gemeente 261 sociale huurwoningen, waarvan 169 verhuurd 
werden via SHM De Mandel, 92 via SHM ons Onderdak en 6 via SVK Woonsleutel. 
 
Volgende sociale bouwprojecten waren in uitvoering in 2017: 
 
Sociale huisvestingmaatschappij De Mandel 



 

 

Projecten gerealiseerd: 
o Ter Berken, Zonnebeke: 6 sociale huurwoningen en 2 sociale  
 koopwoningen  
o Hoek Langemarkstraat - IJzerweg, Zonnebeke: 7 sociale huurwoningen  
 

Nog in uitvoering: 
o Kerkplein, Beselare: 8 sociale huurappartementen 
 

In voorbereiding: 
o Roeselarestraat, Zonnebeke: 5 sociale koopwoningen  
o Ieperstraat 119, Zonnebeke: 11 sociale huurappartementen 
o Verkaveling Walleghemsgoed: 7 à 8 sociale woningen in projectzone 
 

Sociale huisvestingmaatschappij Ons Onderdak 

Nog in uitvoering: 
o Tuinwijk, Geluveld: bouw van 10 sociale huurappartementen 

Energie 

• Via de groepsaankoop groene stroom veranderden 382 gezinnen van 
energieleverancier.  

• Er werden 13 Vlaamse energieleningen afgesloten. 
• Acasus geeft een duurzaam advies bij renovatie of volledige nieuwbouw. Via 

tussenkomst van de provincie West-Vlaanderen kunnen (ver)bouwers aan een 
goedkoop tarief advies inwinnen over duurzaam verbouwen (€ 25 op bureel te 
Veurne/Diksmuide of €50 bezoek ter plaatse). Adviseurs screenen de plannen en 
bekijken waar er nog winst kan geboekt worden, rekening houdend met comfort 
en budget. Dit advies werd door 4 gezinnen aangevraagd in 2017. 

Rookmelders 

Sinds september 2017 verkocht het onthaal van het gemeentehuis rookmelders aan € 
16/stuk. In 2017 werden er 77 stuks verkocht. 

Subsidies 

Sinds 2006 subsidieert de gemeente de installatie van zonneboilers. Er wordt een toelage 
toegekend van 25% van de kostprijs, met een maximum van € 500. In 2017 werden er 
17 subsidies uitbetaald voor een totaalbedrag van € 8500. 

Door Wonen Vlaanderen werden 53 renovatiepremies (€ 164 480) en 27 verbeterings-en 
aanpassingspremies (€ 34 660) uitbetaald. 

  



 

 

Groenbeheer & technisch onderhoud 
De technische dienst was in 2017 vooral bezig met volgende projecten:  

Groenbeheer 

• Scheren van hagen 
• Onderhoud gazons 
• Leveren van lentebeplanting 
• Onderhoud beplanting 
• Snoeien en vellen van bomen 
• Onderhoud wegbermen 

Cultuur 

• Vervoer voor culturele activiteiten van tafels, stoelen, podiumelementen en 
signalisatie 

• Vervangen van infoborden 
• Heksenstoet 

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 diverse 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 rioleringen en buizen 
• Vernieuwen en bijplaatsen van verkeerssignalisatie 

Onderhoud onroerend patrimonium  

Gemeentehuis, begraafplaatsen en lijkenhuizen, jeugdhuis De Moane, monumenten, 
kerken en kerkpleinen, kasteeldomein, Platoonhuisje, Memorial Museum Passchendaele 
1917, bibliotheek, landhuis, kenniscentrum, gemeentescholen, 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 15 aanhangwagens, 4 vrachtwagens, 1 
houthakselaar, 1 minigraver, 1 tractor, 1 veegborstel voor de tractor, 2 heftrucks, 6 
wagens, 8 bestelwagens en 1 mobiel podium. 

Werken 

• Openstellen en toegankelijk maken van de Dug-Out naast Kerk Zonnebeke 
• Renoveren van OCMW-woning, Ieperstraat 
• Werken in het archief van het gemeentehuis 
• Renoveren en uitbreiden van openbaar sanitair aan de bibliotheek 
• Uitbreiden en vernieuwen van zandbak in het BKO Beselare 
• Uitbreiden en vernieuwen van zandbak in het BKO Zonnebeke 
• Plaatsing van Canada gate te Passendale 
• Logistieke ondersteuning rond herdenkingen WO1 

o 31 juli: Britse plechtigheid 
o 12 oktober: Nieuw Zeelandse plechtigheid 
o 14 oktober: Silent City Meets Living City 
o 9,10 & 11 november: Crest Farm + Poppies Run 

 

  



 

 

Openbare werken 
In 2017 zijn volgende werken uitgevoerd aan wegen, rioleringen, nutsleidingen en 
waterlopen: 

Wegen- en rioleringswerken 

• Aanleg van een rotonde op de N303 Wervikstraat – Kasteelstraat in Beselare 
(december 2016 – juli 2017) 
Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen i.s.m. de 
gemeente Zonnebeke 

• Heraanleg kruispunt Gewestweg N303 Westrozebekestraat met de Grote 
Roeselarestraat en ’s Graventafelstraat en aanleggen van middengeleiders op de 
gewestweg N303 in Passendale (januari 2017 – april 2017) 
Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 

• Structurele herstellingswerken wegdek Grote Roeselarestraat in Passendale + 
aanleg van snelheidsremmende maatregelen (augustus 2017 – december 2017) 
Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke 

• Aanpassing overstortconstructie en aanleg RWA-leiding in de Tresoriersstraat in 
Zonnebeke t.h.v. de uitmonding va de Hanebeek in open bedding. (oktober 2017 
– december 2017) 
Opdrachtgever : Aquafin N.V. i.s.m. de gemeente Zonnebeke 

• Structurele herstellingswerken gewestweg N303 Passendalestraat in Passendale – 
vernieuwen KWS verharding en fundering (november 2017) 
Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 

• Structurele herstellingswerken gewestweg N8 Menenstraat in Geluveld – 
vernieuwen KWS verharding en fundering t.h.v. het kruispunt met de Oude 
Kortrijkstraat (start november 2017) 
Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 

• Herstelling betonschade en beschadigde betonvakken in de Moorsledestraat in 
Zonnebeke (juli 2017) 
Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke 

• Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Oude Kortrijkstraat en de Oude 
Wervikstraat in Beselare (start september 2017) 
Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke 

• Sanering Frezenbergstraat-Zuid -  Aanleg van een DWA-collector voor de 
aansluiting van de Frezenbergstraat-Zuid via Nonnebossenstraat, Tresoriersstraat 
en Ieperstraat op de RWZI Zonnebeke (start mei 2017) 
Opdrachtgever: Aquafin N.V. i.s.m. de gemeente Zonnebeke 

• Sanering Frezenbergstraat-Zuid, deel A - Aanleg van een DWA-riolering in de 
Nonnebossenstraat, Tresoriersstraat en Ieperstraat in Zonnebeke (start mei 2017) 
Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke i.s.m. Aquafin N.V. 

• Aanleg van nieuwe verkaveling ‘Walleghemsgoed’ in de Albertstraat in Zonnebeke 
Opdrachtgever: West-Vlaamse Intercommunale  WVI, Brugge (maart 2017 – 
december 2017) 

Werken door nutsmaatschappijen aan de nutsleidingen in 
opdracht van de gemeente 



 

 

• Plaatsen van openbare verlichting in de nieuwe ambachtelijke zone Polderhoek – 
Kortekeerstraat in Geluveld 
Opdrachtgever: WVI i.s.m. de gemeente Zonnebeke 

• Plaatsen van nieuwe openbare verlichting langs de N303 Wervikstraat in Beselare 
t.h.v. de nieuwe Rotonde 
Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 

• Plaatsen van openbare verlichting in de nieuwe verkaveling ‘Walleghemsgoed’ in 
Zonnebeke 
Opdrachtgever: WVI i.s.m. de gemeente Zonnebeke 

• Bijplaatsen van openbare verlichting i.h.k.v. de veiligheid aan de oversteekplaats 
en de bushalte ‘De Vier Seizoenen’ in de Roeselarestraat in Zonnebeke 
Opdrachtgever : gemeente Zonnebeke 

• Aanleg van LS, MD, OV, waterleiding en alle telecommunicatienetten in diverse 
straten 
Opdrachtgever: Eandis, De Watergroep, Proximus, Telenet 

Onderhoud van waterlopen 3e Cat., langsgrachten en RWA-
riolering 

• Aanleg bypass en verleggen van de Scheriabeek onder de Wervikstraat in 
Beselare 
Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. de gemeente Zonnebeke en 
AWV 

• Maaien van grachten en zoomwegen langs de gemeentewegen (2 beurten) 
• Jaarlijks preventief en curatief onderhoud van de waterlopen van 3e Cat. en de 

langsgrachten langs de gemeentewegen i.h.k.v. de goede waterhuishouding en de 
strijd tegen wateroverlast. (+/- 50.000 lm) 

• Jaarlijks preventief ruimen van alle straatkolken langs de gemeentewegen (2 
beurten/jaar) 

Sneeuw- en gladheidsbestrijding gemeentewegen 

In 2017 waren er i.h.k.v. sneeuw- en gladheidsbestrijding 17 strooidagen op de 
gemeentelijke wegen.  

 

  



 

 

ICT 
In 2014 werd de dienst ICT opgericht. De dienst bestaat uit 2 ICT ambtenaren. De dienst 
onderhoudt en coördineert het ganse IT-park van de gemeentelijke diensten en de 
gemeentelijke basisscholen. 
 
In 2017 werden volgende grote projecten uitgevoerd: 
 

• Realisatie straalverbinding tussen gemeentehuis, depot technische dienst 
• Vernieuwen ICT infrastructuur in de locaties van de Buitenschoolse kinderopvang 
• Wifi in gemeente, OCMW en AGB 
• Aankoop laptops 
• Printerpark vernieuwen 
• Digitale TV 
• Integratie buitendiensten op gemeentelijk netwerk 
• Actieplan opstellen en uitvoeren GDPR  
• Uitbreiding printer en kopie park. 
• Vernieuwen frankeermachine + aankoop vouwmachine 
• Museum: soundscape en wifi 

  



 

 

OCMW 
Het OCMW van Zonnebeke heeft een eigen jaarverslag dat je kan raadplegen via 
www.ocmwzonnebeke.be. 

  

http://www.ocmwzonnebeke.be/


 

 

 

Politie & GAS 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Meldingen Zone 30296 29546 29576 30787 31809 30284 30785 30039 30580 29981 

 Zonnebeke 2145 2250 2354 2562 2587 2661 2572 2495 2411 2391 

            

            

Zonnebeke Gevonden 
oorlogsmunitie 

272 259 245 291 301 225 406 346 320 318 

Zonnebeke Verlies 
documenten 

138 145 139 137 165 115 133 82 56 66 

Zonnebeke Diefstal 
algemeen 

99 129 137 146 154 119 105 154 114 131 

Zonnebeke Moeilijkheden 
bezoeksrecht 

63 28 36 32 19 52 50 18 33 18 

Zonnebeke Moeilijkheden 
gezin 

62 74 53 43 32 50 41 62 57 68 

Zonnebeke Opzettelijke 
beschadigingen 

43 56 37 30 41 30 29 34 24 33 

Zonnebeke Onbeheerde 
dieren 

89 117 82 89 71 96 70 91 87 106 

Zonnebeke Fietsdiefstallen 13 12 82 89 11 6 8 16 9 13 

            

            

Verkeersongevallen Zone 1954 1924 1998 1845 1778 1679 1627 1620 1730 1853 

 Zonnebeke 153 180 165 142 170 160 133 154 136 162 

            

Zonnebeke Met doden 0 2 0 0 2 0 1 2 0 1 

Zonnebeke Met Lichamelijk 
Letsel 

48 54 45 44 40 37 33 37 36 39 

Zonnebeke Enkel stoffelijke 
schade 

105 124 120 98 128 123 99 115 100 122 

            

            

Verkeerscontroles Grondgebied Zonnebeke        

Snelheid Gecontroleerde 
voertuigen 

43011 25213 31742 29408 33054 25061 31923    

 Gewone 
overtreding 
(+16) 

1843 1763 2768 3136 2958 1918 2277 4858 2612 2649 

 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 1498 1700 

 Alarm 17 16 11 15 8 14 22 22 21 18 

 Positief 32 21 19 21 8 23 42 41 28 34 

            

Drugs in het verkeer  2 2 2 0 2 1 2 3 2 3 

            

Gordel Niet dragen van 169 55 61 43 64 65 103 106 78 73 

GSM Gebruik tijdens 
sturen 

22 7 9 6 20 23 12 142 110 125 

Keuring geen geldige 46 20 27 17 27 22 21 52 37 8 



 

 

Verzekering geen geldige 41 27 25 30 21 27 27 23 42 8 

Rijbewijs Overtreding op  35 16 19 11 12 10 13 19 19 2 

Bromfietsen TE 
overtredingen 

2 2 0 0 1 7 0 3 1 0 

 

Gas 

In 2017 werden 19 dossiers ingediend via de politie voor de navolgende feiten: 

• beschadiging onroerend goed (3x) 
• beschadiging andermans roerende goederen (9x) 
• lawaaihinder (2x) 
• vernielen van afsluiting, afbakening van een eigendom (4x) 
• verwonden of doden van dieren door rondzwervende dieren (1x) 

Bij geen enkel dossier werd de GAS procedure opgestart omdat  de dader(s) onbekend 
waren of omdat er onvoldoende bewijslast was. 

In 2017 waren er 5 GAS-1 inbreuken. 

• 2 x dierenmishandeling 
• 2 x urineren openbaar 
• 1 x sluikstorten 

  



 

 

Brandweer 
Zonnebeke maakt deel uit van de Hulpverleningszone Westhoek. Zij beschikken over een 
eigen jaarverslag dat kan opgevraagd worden via hun website: 
www.brandweerwesthoek.be. 

  



 

 

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 bassischolen terwijl de overige 3 scholen vrije basisscholen zijn.  

Leerlingen aantal op 1 februari 2017 

De Regenboog 

188 leerlingen waarvan 78 kleuters en 110 lagere school kinderen 

 

De Biesweide 

319 leerlingen waarvan 121 kleuters en 198 lagere schoolkinderen 

 

De Zonnebloem 

209 leerlingen waarvan 85 kleuters en124 lagere schoolkinderen 

 

De Fontein 

279 leerlingen waarvan 106 kleuters en 173 lagere schoolkinderen 

 



 

 

De Wijzer 

284 leerlingen waarvan 95 kleuters en 189 lagere schoolkinderen 
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