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Voorwoord 
Beste inwoner 

Ieder jaar wordt een verslag opgemaakt van het afgelopen jaar.  

De werking van de gemeente met zijn verschillende diensten wordt geanalyseerd en 
toegelicht. De evolutie van het bevolkingsaantal, een overzicht van alle diensten, de 
uitgevoerde werken en dienstverlening komen aan bod. 

Veel leesgenot met dit jaarverslag. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ingrid Vandepitte. 

Veel leesplezier! 

 

De schepen van communicatie, 
Ingrid Vandepitte 

De burgemeester, 
Dirk Sioen
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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 12 483 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 
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Politieke organen 
Gemeenteraad 

Zittingen 

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden gewoonlijk plaats op maandag en worden 
voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.  
In 2018 kwam de gemeenteraad 11 keer samen: 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 
april, 14 mei, 11 juni, 9 juli, 21 augustus, 8 oktober, 12 november en 10 december 
2018. 

Samenstelling in 2018 

In mei 2018 nam raadslid Evelien D’Hellem ontslag uit de sp.a-fractie. Zij bleef haar 
mandaat van gemeenteraadslid verder uitoefenen als onafhankelijk lid. 
 
In augustus 2018 nam schepen Michiel Descheemaeker ontslag als schepen en 
gemeenteraadslid. Gemeenteraadsvoorzitter Jan Vandoolaeghe nam de schepensjerp 
over en werd als voorzitter vervangen door raadslid Thijs D’Alleine. Christoph Zole 
vervoegde de gemeenteraad en voltooide het mandaat van Michiel Descheemaeker. 
 

Burgemeester 
SIOEN Dirk 
Inspraak 

Eerste schepen 
HOFLACK Luc 
Inspraak 

Tweede Schepen 
VANDERHAEGHEN 
Sabine 
Inspraak 

Derde Schepen 
VANDEPITTE Ingrid 
CD&V 

Vierde Schepen 
DESCHEEMAEKER Michiel 
Inspraak 
Vanaf 08/2019 
opgevolgd als schepen 
door 
VANDOOLAEGHE Jan 
(Inspraak) 

Vijfde Schepen 
DEBUCQUOY Marie 
Inspraak 

OCMW-Voorzitter 
VANDER MEIREN Maria 
Inspraak 

 

Gemeenteraadslid 
BLONDEEL Luc 
Sp.a 

Gemeenteraadslid 
BRYON Franky 
Sp.a 

Gemeenteraadslid 
(tot 08/2019 ) 
Voorzitter 
(vanaf 08/2019) 
D’ALLEINE Thijs 
Inspraak 

Gemeenteraadslid 
D’HELLEM Evelien 
Sp.a 
(vanaf 05/2019 als 
onafhankelijk lid) 

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 (tot 
08/2019 ) – Schepen 
(vanaf 08/2019 ) 
VANDOOLAEGHE Jan 
Inspraak 

Gemeenteraadslid 
VERMEEREN Maxim 
Sp.a 
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Gemeenteraadslid 
VANGHELUWE Sophie 
Inspraak 

Gemeenteraadslid 
VERSTRAETE Marc 
CD&V 

Gemeenteraadslid 
(vanaf 08/2019 ) 
ZOLE Christoph  
Inspraak
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Het college van burgemeester en schepenen 
Zittingen 

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

Samenstelling en bevoegdheden in 2018 

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 Luc (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  
DESCHEERMAEKER Michiel (Inspraak) 
VANDOOLAEGHE Jan (Inspraak ) (vanaf 08/2018 ) 

• Ruimtelijke ordening en stedenbouw 
• Milieu 
• Leefmilieu 
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• 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 
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Financiën 
Balans 31/12/2018 

De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen. 
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Jaarrekening 2018 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10



 
 

Personeel 
Personeelsbestand 31.12.2018 

Administratie 

Het administratief personeel bestaat uit 12 statutairen en 42 contractuelen, goed voor 
10,89 VTE’s bij de statutairen en 36,60 bij de contractuelen. In totaal werken er 54 
mensen op de administratie, goed voor 47,49 VTE’s. 

Technisch en werklieden personeel 

De technische ploeg bestaat uit 5 statutairen en 28 contractuelen, goed voor 5 VTE’s bij 
de statutairen en 26,03 bij de contractuelen. In totaal werken er 33 mensen bij de 
technische ploeg, goed voor 31,03 VTE’s. 

Buitenschoolse kinderopvang 

Er werken 29 begeleidsters in de kinderopvang. Dit zijn allemaal contractuelen, goed 
voor 15,55 VTE’s.  

Algemeen totaal 

In totaal werken er 116 personeelsleden waarvan 17 statutairen en 99 contractuelen. 
Vertaald in VTE’s komt dit op 15,89 bij de statutairen, 78,18 bij de contractuelen en 
94,07 in het totaal.  

In totaal werkt er dus 47% van het personeelsbestand op de administratie, 25% in de 
buitenschoolse kinderopvang en 28% op de technische dienst. 

 

Personeelswijzigingen 2018 

Indiensttreding 
In 2018 mocht de gemeente 16 nieuwe personeelsleden verwelkomen.  

Uitdiensttreding 
In 2018 nam de gemeente afscheid van 18 collega’s.  

Jobstudenten 
In 2018 deed de gemeente beroep op 35 jobstudenten: 

• 12 van hen werden ingeschakeld als Zwerfvuilbuster; 
• 3 hielpen bij de technische dienst; 
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• 2 werden aangeworven om aan de slag te gaan in de bibliotheek; 
• 14 werkten in de dienst voor toerisme; 
• 2 personen werden ingeschakeld bij dienst omgeving 
• 1 ging aan de slag bij IT en 1 op het recyclagepark.   

Er werden ook nog 29 monitoren aangeworven voor de jeugddienst, 6 voor de 
buitenschoolse kinderopvang en 19 voor de sportdienst.   

12



 
 

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 12u en van 13 tot 16u. 

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 2018 verschenen er zes edities van de Info Zonnebeke. 

• 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 2018, ook 
online raadpleegbaar via de gemeentelijke website, 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 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, 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, 
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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 
 75 617 gebruikers surften in 2018 139 770 keer naar zonnebeke.be, ze bekeken er 
gemiddeld 3 pagina’s in 1 minuut en 30 seconden  

 Populairste pagina’s in 2018 

o Openingsuren gemeentediensten – 7783 keer weergegeven 
o Inschrijvingen activiteiten vrije tijd – 7621 keer weergegeven 
o Activiteiten sportdienst – 5580 keer weergegeven 
o Vacatures – 5222 keer weergegeven 
o Samenstelling schepencollege – 4705 keer weergegeven 
o Pagina dienst burgerzaken – 4199 keer weergegeven 
o OCMW – 3775 keer weergegeven 
o Recyclagepark – 3660 keer weergegeven 
o Samenstelling gemeenteraad – 2983 keer weergegeven 
o Openbare onderzoeken – 2653 keer weergeven 

 
• www.toerismezonnebeke.be: toerismewebsite van de gemeente met een overzicht 

van het volledig toeristisch aanbod 
 27 220 gebruikers surften in 2018 34 230 keer naar toerismezonnebeke.be, ze 
bekeken er gemiddeld 3 pagina’s in 2 minuten  
 duidelijk piek eind mei en eind december tijdens Dag van het Park en Winterpark 
 2645 gebruikers surften in 2018 3150 keer naar de Engelstalige versie van 
toerismezonnebeke.be, ze bekeken er gemiddeld 3 pagina’s in anderhalve minuut 
 1415 gebruikers surften in 2018 1595 keer naar de Franstalige versie van 
toerismezonnebeke.be, ze bekeken er gemiddeld 3 pagina’s in 2 minuten 
 665 gebruikers surften in 2018 703 keer naar de Duitstalige versie van 
toerismezonnebeke.be, ze bekeken er gemiddeld 2 pagina’s in 1 minuut 

• 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 

• 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. De Facebookpagina’s worden het actiefst gebruikt 
omdat daar de grootste doelgroep op aanwezig is. Instagram, Twitter en LinkedIn 
worden gerichter ingezet. 

1. Facebookaccount Gemeente Zonnebeke – 3188 likers 
 
In 2018 plaatste de communicatiedienst 269 berichten en 86 evenementen op 
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Facebook. Hierbij een top 10 van de niet-gepromote populairste berichten: 
 

1. Zonnebekedag in Bellewaerde op 30 juni (link + afbeelding)  – 23 mei 
 3648 mensen bereikt, 98 betrokkenheidsreacties 

2. Het Memorial Museum Passchendaele heeft momenteel drie openstaande 
vacatures #jobs #vacature #musea (link + afbeelding) – 25 september 
 3714 mensen bereikt, 569 betrokkenheidsreacties 

3. De kerktoren krijgt vandaag nieuwe ramen. Wist je trouwens dat je in 2019 de 
toren zal kunnen bezoeken? Prachtig uitzicht en fysieke workout inbegrepen! 
😉#horizon2025 #zonnebeke #8980 #provinciewestvlaanderen (afbeelding)-  
3 oktober 
 5711 mensen bereikt, 208 betrokkenheidsreacties 

4. Het gaat hevig waaien en code oranje is van kracht. Wees voorzichtig en leg 
alles goed vast. Vanaf 20 uur is het nummer 1722 actief. Op dat nummer kan 
je terecht om een brandweerinterventie voor wateroverlast of stormschade 
aan te vragen. Op die manier kan het noodnummer 112 worden vrijgehouden 
voor mogelijk levensbedreigende situaties (tekst) – 2 januari 
 6496 mensen bereikt, 485 betrokkenheidsreacties  

5. Op vrijdag 28 september wordt het centrum van Passendale afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Lees er meer over op onze website! (link + afbeelding) – 
17 september 
 8928 mensen bereikt, 1851 betrokkenheidsreacties 

6. Vandaag is het 100 jaar geleden dat het Belgisch leger de puinen van 
Passendale en het bos van Houthulst innamen. Je kan de plechtigheid ‘100 
jaar bevrijding’ op het marktplein in Passendale om 17 uur live op WTV volgen 
(link + afbeelding)– 28 september 
 8942 mensen bereikt, 784 betrokkenheidsreacties 

7. Maak kennis met het nieuwe schepencollege (video) – 26 oktober 
 9199 mensen bereikt, 4287 betrokkenheidsreacties 

8. Zondag werd een sleutel gevonden van een Volkswagen in het kasteelpark van 
Zonnebeke. Help ons de eigenaar vinden, delen maar! (tekst + foto)  - 20 
februari 
 20 315 mensen bereikt, 885 betrokkenheidsreacties 

9. Opgelet, de gemeente kreeg bericht dat er momenteel in de regio Zonnebeke 
valse meteropnemers actief zijn. Wees dus extra waakzaam! (link + 
afbeelding) – 19 november 
 35 510 mensen bereikt,  3742 betrokkenheidsreacties 

10. Deze morgen kregen wij een oproep over een ernstig geval van #sluikstorten. 
Langs een tweesporenweg van de Oude Kortrijkstraat werd een grote 
hoeveelheid pleisterwerken gedumpt. Wie iets gezien heeft, gelieve ons te 
contacteren via een privébericht. Delen maar! #letsdoitindevuilbak 
#wijzeggenneetegenzwerfvuil #zwerfvuil (foto + tekst) – 22 maart 
 40 640 mensen bereikt, 14304 betrokkenheidsreacties 

De top van de populairste evenementen waren: 

1. Registreer je als orgaandonor – 9400 mensen bereikt, 133 
betrokkenheidsreacties 

2. Omtrent Brel – 11 900 mensen bereikt, 201 betrokkenheidsreacties 
3. Dubbelplechtigheid 100 jaar bevrijding – 15 700 mensen bereikt, 303 

betrokkenheidsreacties 
4. Tournée Musicale – 16 900 mensen bereikt, 233 betrokkenheidsreacties 
5. Open Monumentendag – 18 100 mensen bereikt, 440 betrokkenheidsreacties 
6. Museum Weekend – 22 300 mensen bereikt, 470 betrokkenheidsreacties 
7. Vuur- en vertelfestival – 22 800 mensen bereikt, 1800 betrokkenheidsreacties 
8. Park ’18 – 23 200 mensen bereikt, 450 betrokkenheidsreacties 
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9. Passchendaele Ceremony – 38 100 mensen bereikt, 710 
betrokkenheidsreacties 

10. Workshop paletten verwerken tot meubels – 41 300 mensen bereikt, 539 
betrokkenheidsreacties 

11. Winterpark – 127 157 mensen bereikt, 4700 betrokkenheidsreacties 
 

2. Facebookaccount Toerisme Zonnebeke – 1523 likers 
112 berichten en 8 events geplaatst in 2018 

3. Facebookaccount Jeugddienst Zonnebeke – 689 likers 
13 berichten geplaatst in 2018 

4. Facebookaccount Sportdienst Zonnebeke – 868 likers 
208 berichten geplaatst in 2018 

5. Facebookaccount Bondgenootje – 1142 likers 
262 berichten geplaatst in 2018 

6. Facebookaccount Woondienst Zonnebeke – Langemark-Poelkapelle – 203 likers 
32 berichten geplaatst in 2017 

7. Facebookaccount Bibliotheek De Letterschuur –730 likers 
81 berichten in 2018 

8. Twitteraccount Gemeente Zonnebeke – 549 volgers 
31 berichten geplaatst in 2018 

9. Instagramaccount gemeente Zonnebeke  – 648 volgers 
24 berichten geplaatst in 2018 

10. Youtubeaccount gemeente Zonnebeke  
11. LinkedIN pagina Gemeente Zonnebeke – 31 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 10 onderwerpen. Ook is er een activiteitenkalender in 
verwerkt. Voorlopig zijn er 514 inschrijvingen. In 2018 werden er 47 nieuwsbrieven 
verstuurd. Het openingspercentage van de nieuwsbrief is zo’n 60%. 

De dienst voor Toerisme en het Memorial Museum Passchendaele 1917 hebben hun eigen 
nieuwsbrieven. 

In 2018 werd de nieuwsbrief #WerkenOpKomst gelanceerd. Deze nieuwsbrief stuurt 
informatie over lopende en geplande wegenwerken. Momenteel zijn er 150 abonnees en 
het openingspercentage ligt rond 75%. De nieuwsbrief werd in 2018 drie keer verstuurd. 

Stadapp 

In 2018 startte de gemeente Zonnebeke met een Zonnebeke-app. Deze app bundelde 
nieuws van het gemeentebestuur, bedrijven, verenigingen en zorginstanties uit 
Zonnebeke. Op deze manier konden al deze actoren hun nieuws versturen naar de 
gebruikers van de app en konden gebruikers omgekeerd vlot contact opnemen of info 
verzamelen. 

De app werd in mei 2018 gelanceerd. De app stond geïnstalleerd bij 594 gebruikers. 10 
verenigingen, 29 bedrijven en 8 zorginstellingen hadden een eigen versie van de app. 

Pers 

De communicatiedienst is het aanspreekpunt voor de pers. Alle persberichten worden via 
deze dienst verstuurd. 
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De dienst contacteerde pers in 2018 51 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. 
Hierbij een aantal cijfergegevens: 

• 12 persberichten gingen in 2018 de deur uit 
• De activiteitenkalender  werd 8 keer verstuurd, zo kan de pers zelf beslissen 

wanneer ze langskomen voor een fotomoment. De pers krijgt bij grote activiteiten 
nog een extra reminder. Ook kregen ze 5 keer een uitnodiging voor de 
jubilarissen. 

• De pers werd expliciet uitgenodigd voor bepaalde events, in 2018 werden ze 13 
keer persoonlijk uitgenodigd. 

• 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. 

• In 2018 werden één persmoment georganiseerd samen met de provincie ter 
gelegenheid van de officiële opening van het gecontroleerd overstromingsgebied, 
door de aanleg van een berm, op de Hanebeek. 

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 2018 waren er 45 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 2018 werden volgende twee infomarkten 
georganiseerd: één voor de opmaak van een nieuw GRUP voor de dorpskern in 
Zandvoorde en één voor de wegenwerken die gepland stonden in Passendale. 

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 2 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 het onthaal 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. Bij evenementen die door de gemeente zelf georganiseerd worden, 
vertrekt de brief vanuit het gemeentebestuur. Wanneer externen een evenement 
organiseren, moeten zij zelf instaan voor de bewonersbrieven. 
In 2018 werden door het gemeentebestuur twee bewonersbrieven bedeeld n.a.v. grote 
wegenwerken en drie bewonersbrieven n.a.v. gewijzigde verkeerssituaties door 
grootschalige evenementen. 

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 
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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 die bus-aan-bus bedeeld werd bij alle inwoners 
in het voorjaar van 2018. 
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Secretariaat & staf 
Administratief beleid gemeente 

Het secretariaat voert alle administratieve taken uit inzake het beleid van de 
gemeenteraad en het schepencollege.  
 
In 2018 werden er 1041 brieven geregistreerd en 65 brieven verstuurd door het college. 
Antwoorden overgemaakt via e-mail werden niet geregistreerd. In het kader van het 
inzagerecht werden vorig jaar 155 brieven opgevraagd door de gemeenteraadsleden.  
 
N.a.v. het vertrek van de gemeentesecretaris werd de stafmedewerker de eerste helft 
van 2018 aangesteld als wnd. secretaris. In 2018 werd er prioriteit gegeven aan de 
implementatie van de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening op de 
Gegevensbescherming), het verder uitwerken van het archiefbeleid en de voorbereiding 
voor de volgende legislatuur. 
 
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 2018 werden 3 klachten ingediend m.b.t. de gemeentelijke dienstverlening waarvan er 
1 ontvankelijk en 2 niet-ontvankelijk werden verklaard. De ontvankelijke klacht werd 
door het Agentschap Binnenlands bestuur als ongegrond bestempeld. De 2 niet-
ontvankelijke klachten waren een uiting van ontevredenheid over het beleid en sloegen 
niet op de werking van de gemeentelijke diensten. Sinds 2015 is de registratie van het 
aantal klachten afgenomen. 
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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 2018 gebeurde er 1 update van 
het ANIP en het BNIP en de veiligheidscel kwam 2 keer samen. 

Afkondigen gemeentelijk noodplan 

Het gemeentelijk noodplan werd niet afgekondigd in 2018. Wel werd er een 
evaluatievergadering georganiseerd n.a.v. het afkondigen van het medisch 
interventieplan door een defecte attractie in Bellewaerde Park. 

Operatieorders, veiligheidsrondgangen en oefeningen 

Omdat de veiligheidscel in 2017 deelnam aan 5 oefeningen werd er in 2018 geen grote 
oefening georganiseerd.. 

De ambtenaar noodplanning werd betrokken bij enkele grootschalige evenementen. Er 
werden veiligheidsrondgangen georganiseerd en noodplanningszones uitgevoerd voor de 
Kasteelcross, Anzac Day, de Zonnebatjes en de herdenkingsplechtigheid over de 
bevrijding van Passendale. Voor deze herdenkingsplechtigheid was er ook een 
preventieve Commandopost operationeel.  

Voor de rally’s nam de ambtenaar noodplanning deel aan de vergaderingen maar het 
bijzonder noodplan werd opgemaakt onder supervisie van Ieper. 
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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 2018 

In 2017 werden de archieven volledig opgeschoond en opnieuw geïnventariseerd, 
daarom vonden er in 2018 geen vernietigingen plaats. Omdat de 
archiefverantwoordelijke in 2018 werd aangesteld als wnd. secretaris, werd er een 
halftijds medewerker tijdelijk aangeworven om o.a. de verdere uitwerking van het 
archiefplan over te nemen. In 2018 vonden er voor het eerst georganiseerde 
overdrachten plaats van de diensten naar het archief. 

Het archief met erfgoedkundige waarde werd overgebracht naar het kenniscentrum dat 
samen met de Heemkundige Kring een inventaris opstelde. Het grootste deel van dit 
archief werd in bruikleen gegeven aan het kenniscentrum voor een betere ontsluiting. 
Het overige gedeelte werd door de gemeenteraad geschonken aan De School van Toen 
vzw en het Provinciaal Archief West-Vlaanderen. 

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. 
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Burgerzaken 
Bevolkingsevolutie 1/01/2018 t.e.m. 1/01/2019 

Nieuwe gezichten 

In 2018 mochten er 124 kinderen verwelkomd worden in Zonnebeke waarvan 57 jongens 
en 67 meisjes. Ook kwamen er 553 nieuwe mensen in Zonnebeke wonen waarvan 261 
mannen en 292 vrouwen. In totaal mocht Zonnebeke in 2018 zo 677 nieuwe mensen 
verwelkomen waarvan 318 mannen en 359 vrouwen. 

Vertrekkers 

In 2018 stierven 138 inwoners van Zonnebeke waarvan 65 mannen en 73 vrouwen. Ook 
vertrokken er 500 inwoners uit Zonnebeke waarvan 264 mannen en 236 vrouwen. In 
totaal moest Zonnebeke in 2018 afscheid nemen van 638 mensen waarvan 329 mannen 
en 309 vrouwen. 

Bevolking op 1/1/2019 

T 12 483 • V 6 198 • M 6 285• + 39 (*) 
 
Zonnebeke  Beselare  Geluveld  Passendale  Zandvoorde 
T 4647  T 2607  T 1651  T 3108  T 470 
V 2309 V 1304 V 828   V 1533  V 224 
M 2338 M 1303  M 823   M 1575  M 246 
+ 0 (*)  - 2 (*)  + 56 (*)  - 8 (*)  - 7 (*) 
 
[legende: T (totaal) – V (vrouwen) – M (mannen) - * vergeleken o.b.v. 1/1/2018] 

Vreemdelingen 

In 2018 hebben zich 30 vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister. Er 
kwamen 17 afgeleverde ten laste nemingen binnen en 9 aankomstverklaringen.  

Begraafplaatsen 

In 2018 werden 24 grondvergunningen verleend: 7 in Zonnebeke, 6 in Passendale, 8 in 
Beselare, 1 in Zandvoorde en 2 in Geluveld. 

Ook werden er 14 vergunningen columbarium verleend: 10 in Zonnebeke, 3 in Beselare  
en 1 in Geluveld. 

Tot slot werden er 7 vergunningen voor een urneveld verleend: 1 in Zonnebeke, 5 in 
Passendale en 1 in Beselare 

In 2017 waren er 72 crematies op grondgebied groot-Zonnebeke. 

Verrichtingen 

In 2017 leverde de dienst burgerzaken volgende zaken af: 

• 1899 identiteitskaarten 
• 407 Kids ID’s 
• 11 spoed identiteitskaarten 
• 1 spoed Kids ID’s 
• 51 elektronische vreemdelingenkaarten 
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• 337 reispassen 
• 571 rijbewijzen 
• 152 voorlopige rijbewijzen 
• 53 internationale rijbewijzen 

 
• 39 erkenningsakten 
• 60 huwelijksakten met trouwboekje 
• 0 overschrijvingsakte huwelijk buitenland 
• 23 echtscheidingsakten 
• 78 overlijdensakten (enkel overlijden op grondgebied Zonnebeke) 

 
Sociale meldingen 

 
• 16 aanvragen ontvangst jubilarissen   
• 285 verklaringen toestemming orgaandonatie 
• 4 verklaringen verzet orgaandonatie 
• 22 verklaringen euthanasie 
• 423 meldingen seizoensarbeid 

Adreswijzigingen 

• 571 dossiers aankomsten  
• 330 dossiers vertrekkers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23



 
 

Bevolkingspiramide op 1/1/2019 
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Vrije Tijd & welzijn 
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  

Beselare 
OC De Leege platse 887  
De Kortekeer 109  
Sporthal 967  

Geluveld 
OC ’t Geluvelt 330  
Gemeenteschool Geluveld 44  

Zandvoorde 
OC Santforde 118  

Zonnebeke 
OC ’t Zonnerad 771  

Totaal 3226  

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 2018 werden in totaal 372 aanvragen geregistreerd. Het materiaal wordt door de 
technische ploeg ter plaatse gebracht en terug opgehaald. 

januari  25 
februari 28 
maart  20 
april  40 
mei  35 
juni  35 
juli  20 
augustus 36 
september 40 
oktober 41 
november 25 
december 27 
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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. 

Binnen de gemeente zijn er sinds 2018 15 aanbieders van Uitpasactiviteiten: 
bibliotheek De Letterschuur, seniorendienst Zonnebeke, speelpleinwerking Klabetter, 
sportdienst Zonnebeke, jeugddienst Zonnebeke, cultuurdienst Zonnebeke, CO7, 
Techniekacademie Vives, Vormingplus regio Oostende Westhoek, Sport Na School, 
OCMW Zonnebeke, dienst toerisme, jeugdhuis De Moane, Chiro Zonnezee en Chiro 
Kiekeboe 

In 2018 steeg het aantal pashouders van 418 naar 776 binnen Groot-Zonnebeke. Het 
merendeel van de punten worden gespaard in de bibliotheek de Letterschuur. In totaal 
spaarden de pashouders van groot-Zonnebeke 4563 punten over de hele regio.  

De UiTPAS wordt verkocht in de bib en aan het onthaal van gemeentehuis. 

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 2018 ging de vierde 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 2018 schreven zich 21 jongens en 2 meisjes in. Het project liep voor 12 weken en 
werd afgesloten met een diploma-uitreiking. 

Van september 2018 tot december 2018 (10 lessen) organiseerde Zonnebeke in 
samenwerking met VIVES als één van de pilootgemeenten ook een junior 
Techniekacademie voor het 3de en 4de leerjaar. De cursus was met 25 leerlingen volzet. 

Buitenspeeldag 
De Buitenspeeldag ging voor de vierde 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 aan de kinderen om zelf aan de slag te gaan. De kinderen worden 
aangespoord tot creatief denken en spelkeuze. Er waren in 2018 ongeveer 450 kinderen 
aanwezig. Ook waren er heel wat ouders aanwezig die er mee voor zorgden dat dit 
opnieuw een zeer geslaagde en gezellige namiddag werd. 

Dag van de Zesdeklassers 
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Eind juni nam de gemeente afscheid van de leerlingen van het zesde leerjaar met de 
‘Dag van de Zesdeklassers’. Op 27 juni zakten 123 leerlingen af 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 19 oktober - de Dag van de Jeugdbeweging - werd een mega pizzafeest 
georganiseerd aan OC De Leege Platse voor alle jeugdbewegingen uit groot-Zonnebeke. 
De artiesten van dienst waren Kinderdisco, Whiplash, Switch Corona en 5Napback. 

Jeugdhuis De Moane 
Eind 2018 bestond het jeugdhuis 6 jaar. Er werden doorheen 2018 verschillende 
activiteiten georganiseerd zoals een jeugdhuizentoer, voetbaltornooi, schuimparty, 
gezelschapsspelenavond, karaoke, beerpongtornooi, en nog zoveel meer. Het jeugdhuis 
is ook de thuisbasis voor de muziekschool en sinds eind 2014 worden er individuele 
gesprekken rond opvoedingsondersteuning gevoerd. Eind 2018, begin 2019 vond er een 
bestuursoverdracht plaats. Het voorbije jaar hebben zij zich opnieuw volop ingezet voor 
het jeugdhuis, samen met een 15-tal vrijwilligers. De werking van het jeugdhuis focust 
zich op het aanbieden van een jeugdige omgeving zodat jongeren vanaf 15/16 jaar zich 
kunnen ontplooien binnen een afgelijnde setting. 

Theaterweek 
In 2018 ging voor de vijde 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. ‘Hee Man’ (Propop), Kontrol (compagnie Krak), Kus 
(compagnie Krak) en Arabella zijn dit jaar de revue gepasseerd.   

Theaterproject met Silke Thorrez 

Van september 2018 tot december 2018 ging Silke met 3 kinderen uit Groot-Zonnebeke 
aan de slag om een eigen toneelvoorstelling te creëren. Het project kreeg de naam 
‘Vergeet-me-niet-je’ en beleefde zijn apotheose met een voorstelling op het grote 
podium in De Leege Platse.  

Bezemrock for Kids 

In samenwerking met VZW Den Bezem organiseerde de jeugddienst voor de eerste maal 
Bezemrock for Kids. De zaterdagnamiddag van Bezemrock kregen de kinderen vrij spel. 
Tijdens dit evenement konden 700 kinderen (gratis) genieten van onder andere Jeuk en 
Laura Omloop. 

Schoolvakanties 

Krokusvakantie & paasvakantie 
Tijdens de krokus- en paasvakantie organiseerde de jeugddienst verschillende leuke 
activiteiten.  

Krokusvakantie: 

• Grootouder-kleinkind-middag (Volksspelen en hedendaagse spelen) 
• Film: Guardians of the Galaxy 
• Knutselactiviteit: guitige gelukspopjes 
• Uitstap naar Plopsaqua 
• Knutselactiviteit: vrolijk voederbakje 

Paasvakantie: 

• Lasershooting, bumperball, arrowtag en frisbee 
• Uitstap: indoor speelplein ‘Conquesta’ 
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• Knutselactiviteit: coole magneetrobots 
• Uitstap naar kinderboerderij Torhout 
• Knutselactiviteit: porte MonneEco 
• Uitstap naar Walibi 
• Knutselactiviteit: stekelige cocktailprikkers 
• Lentekriebels 

Zomervakantie 
Tijdens de maanden juli en augustus was er vakantiewerking voor kinderen vanaf 3 jaar 
en dit voor het eerst in 4 i.p.v. 3 deelgemeentes (Zonnebeke, Passendale, Geluveld en 
Beselare). 

In Passendale konden de kinderen terecht op de speelpleinwerking die voor het 6de jaar 
op rij volledige dagen omvatte. Er waren gemiddeld 80 kinderen per dag met een piek 
van 135 kinderen tijdens de eerste en laatste 2 weken van de zomervakantie. 
Daartussen kwamen gemiddeld 65 kinderen langs en tijdens het bouwverlof sloot de 
werking. De vakantie werd opnieuw afgesloten met een groots slotfeest waaraan 485 
kinderen deelnamen.  

De speelpleinwerking in Zonnebeke haalde een gemiddelde van 35 kinderen per dag en 
werd voor de eerste maal in volle dagen georganiseerd.  

Sinds het werkjaar 2016 heeft de werking in Beselare een upgrade gekregen. Van een 
‘mobiele’ werking schakelden we over naar een vaste werking. Dit telkens in de 
namiddag met een gemiddelde van een 30-tal kinderen.  

Tot slot werd er voor de eerste maal speelpleinwerking georganiseerd in de lagere school 
in Geluveld. De werking omvatte halve dagen met een opkomst van gemiddeld 30 
kinderen en uitschieters van 40/45.  

Tijdens de zomervakantie werden ook tal van losse activiteiten georganiseerd met een 
focus op uitstappen. Dit resulteerde in 2781 aanwezigheden over het volledige 
zomeraanbod van de jeugddienst. 

Beleid 
In 2018 werd het jeugdbeleidsplan gevolgd zoals vastgelegd in 2013. Ook kwam de 
jeugdraad in 2018 enkele malen samen om te overleggen over de dag van de 
jeugdbeweging, de jeugdlokalen, de fuifreglementering, een nieuw subsidiereglement, 
e.d. In 2018 werden de subsidies verdeeld volgens het subsidiereglement voor het 
werkingsjaar 2016-2017. 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 

11.11.11 voerde in 2018 verder campagne rond het thema migratie #Allemaal mensen.  
In de bibliotheek konden de bezoekers tijdens de campagneperiode de 11.11.11-
fototentoonstelling en themastand bekijken. Naar jaarlijkse gewoonte bezochten twee 
medewerkers van de 11-groep het zesde leerjaar van alle scholen in Zonnebeke. Daar 
gaven zij toelichting bij de werking van 11.11.11 en bij het thema van de campagne. 
Tijdens het weekend van 3 en 4 november plaatste 11.11.11 Zonnebeke verkoopstandjes 
aan drie supermarkten (één in Passendale, één in Zonnebeke en één in Beselare) en aan 
de kerk van Zandvoorde en Geluveld. Daar verkochten ze de 11.11.11-chocolade en 
truffels. In Geluveld was er nog een (beperkte) straatactie.  

28



 
 

Op vrijdag 14 december 2018 vond de vierde editie van Noord-Zuid Delight Quiz plaats. 
Er waren 38 ploegen ingeschreven. Deze quiz (deelnameprijs en drankverkoop) leverde 
1709,14 EUR op voor 11.11.11. 

Fair Trade 

Op zondag 25 maart 2018 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 een 270 eters aan. De opbrengst – 1153,85 EUR 
- ging integraal naar Kerckstede  vzw, een voorziening voor mensen met een 
verstandelijke beperking, waar ook verschillende inwoners van Zonnebeke gebruik van 
maken. Het bedrag werd ingezet voor het maken van een musical met de bewoners, dit 
naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de organisatie.  

Om het “fair trade”-beginsel meer bekendheid te geven, organiseerde de dienst vrije tijd 
in oktober 2018, samen met Davidsfonds Zonnebeke, twee wijndegustatieavonden met 
maître-sommelier Erik Desmarets. Die vonden plaats op dinsdag 16 oktober 2018 
(Chileense Lautaro wijnen van La Sagrada Familia) en op dinsdag 23 oktober 2018 (Zuid-
Afrikaanse fair trade wijnen) in De Letterschuur.  

De gemeente koopt voor jubilarissen een geschenkmand van de Wereldwinkel. 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 
2018 door de dienst cultuur werden georganiseerd. 

Podiumactiviteiten, -evenementen en lezingen 

zondag 7 januari 2018 
Nieuwjaarsreceptie inwoners 

donderdag 11 januari 2018  
Sportavond – “Op de motard. Helden van het wielrennen”  

zaterdag 13 januari 2018  
Optreden Don Kozakkenkoor Serge Jaroff – Wanja Hlibka 

woensdag 24 januari 2018  
Optreden David Galle (avant-première) 

zondag 11 februari 2018  
Familievoorstelling Nellie & Cezar # Geheimen op zolder  

maandag 12 februari 2018  
Grootouders – kleinkinderennamiddag – Volksspelennamiddag  

donderdag 22 februari 2018  
Lezing Carl Devos “Lokale verkiezingen 2018 Federale en Europese verkiezingen -2019“ 

donderdag 22 februari 2018 
Voorstelling Blind Geheugen – Gerd De Ley  

vrijdag 23 februari 2018  
Veerle Malschaert – Boegbeeld  

vrijdag 16 maart 2018  
Optreden Jan De Wilde  
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zondag 25 maart 2018  
(H)Eerlijk Lenteontbijt  

maandag 2 april 2018  
Het eenzame Westen (met o.a. Maaike Cafmeyer) 

zaterdag 26 mei 2018 
12 uur van Geluveld 

zaterdag 1 september 2018  
Park ‘18 

zondag 9 september 2018 
OMD 

zaterdag 15 september 2018  
Passendale proeft 

vrijdag 21 september 2018 
Riguelle zingt Brel – On n’oublie rien: les chansons de jacques Brel 

dinsdag 2 oktober 2018  
Lezing Professor Van Broeckhoven – Dementie 

dinsdag 9 oktober 2018   
Brel Top 40 met Luc Dufourmont 

dinsdag 30 oktober 2018  
Halloween 

donderdag 1 november 2018 
Muziek op het kerkhof (Reveil) 

vrijdag 30 november en zaterdag 1 december 2018  
Vuur- en vertelfestival  

vrijdag 30 november 2018  
Vriend of vijand: Rudi Vranckx 

donderdag 6 december 2018  
Bart Van Loo – Frans chanson met focus op Brel 

KLAPZ! 

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

Donderdagse vertelavonden in juli 

• 5 juli 2018 – ‘Vrouwentongen’ door Marijke Goossens en Annie Schelfout te Beselare 

• 12 juli 2018 – “De kelder van appetijt” door Veerle Ernalsteen en Hilde Rogge, 
Poelkapelle 

• 19 juli 2018 – “De staart van de Djinn” door Sahand Sahebdivani, Zonnebeke  

• 26 juli 2018 – “Een fantastisch geschenk” door Tom Van Mieghem en Mia Verbeelen, 
Bikschote  

• 24 augustus 2018 – “Verhalen op de boerderij” met Joe Baele, Beselare  
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Najaar  

• zaterdag 27 oktober 2018 - Verhalen op het kerkhof door Joe Baele, kerkhof Geluveld 

Cultuurtrofee - Dag van de vrijwilliger 

Tijdens de week van de vrijwilliger, op zaterdag 17 maart 2018, organiseerde de 
cultuurraad de dag van de vrijwilliger in OC De Leege Platse. Voor de tweede maal 
werden de cultuur- en sportprijzen samen uitgereikt. 

Daguitstappen 

donderdag 22 maart 2018  
daguitstap – Saint-Omer 
 
donderdag 17 mei 2018 
daguitstap Brussel  
 
donderdag 4 oktober 2018 
daguitstap Aalst en Dendermonde 

Tentoonstellingen 

zaterdag 4 november 2017 – zaterdag 13 januari 2018 
Sander Boury –  meubels 
 
vrijdag 19 januari – zaterdag 17 maart 2018 
Bernard Sercu 
 
maandag 19 maart – zaterdag 5 mei 2018 
Grafisch werk van Linda Wyffels – De Groote Oorlog - hertekend  
 
dinsdag 8 mei tot zaterdag 16 juni 2018 
Menin Road 
 
vrijdag 6 september – zaterdag 2 november 2018 
Vanhoutte Els & Depouvre Joke 
 
zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2018 
Buren bij kunstenaars 
De Kortekeer 

Filmaanbod 

maandag 15 januari 2018 
The Zookeeper’s wife (14u00 en 19u30)  
 
zondag 8 april 2018  
ontbijtfilm: Bigfoot junior – Zo vader, zo zoon.  
 
zondag 21 oktober 2018  
familiefilm: Pieter Konijn 
 
maandag 3 december 2018  
forumfilm: Vele hemels boven de zevende 
 
zondag 9 december 2018  
familiefilm: Rosie en Moussa  
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Cursussen Digitaal 

Langlopende reeksen 
 
maandag 10, 17 en 24 september, 1, 8, 15 en 22 oktober, 5,12,19 en 26 november 
2018  
Tablet – Smartphone voor beginners  
 
Korte basisreeksen 
 
In samenwerking met vzw Seniorennet Vlaanderen  
 
Werken met een smartphone ANDROID 
dinsdag 4, 18 en 25 september, 2 en 9 oktober 2018  
 
Bellen en berichten wisselen met WhatsApp 
dinsdag 23 oktober 2018  
 
Basiscursus PC voor beginners (basis PC, internet en email) 
dinsdag 6, 13, 20 en 27 november, 4, 11 en 18 december2018  
 
Workshops 
 
In samenwerking met Vorming Plus  
 
maandag 24 september 2018: Fotoalbum 
maandag 22 oktober 2018: Zoeken op het internet 
maandag 26 november 2018: Werken met canva 

Natuur – wellness - uitstraling 

meditatie 
maandag 15, 22 & 29 januari, 5, 19 & 26 februari, 5 & 12 maart 2018  
Tai-chi  
 
dinsdag 23 januari 2018  
dans Voluit  
 
donderdag 25 januari 2018  
“Scent of a woman“: Welk parfumtype ben jij? 
 
donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 maart 2018  
vinyasa Flow yoga 
 
dinsdag 20 maart 2018 
ligconcert met Lentedagen  
 
maandag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober 2018  
shiatsu 
 
donderdag 22 november 2018  
werken met klankschalen 
 
donderdag 8 en 22 november 2018  
voetzoolreflexologie 

Taal 
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maandag 24 september, 1, 8, 15 en 22 oktober 2018  
Engels voor op reis 
 
woensdag 26 september, 3, 10, 17 en 24 oktober 2018  
Spaans voor op reis 

Creatief 

Jaarreeksen in samenwerking met CVO Cervo-Go 
 
dinsdag 4 september 2018 tot 25 juni 2019  
breiwerk accessoires 
 
dinsdag 4 september 2018 tot 25 juni 2019  
bloemschikken 
 
Korte reeksen 
 
dinsdag 6, 13, 20 en 27 maart 2018  
modeltekenen voorjaar 2018 
 
dinsdag 17 en 24 april, 8, 15 en 22 mei 2018  
pasteltekenen 
 
dinsdag 18 & 25 september, 2,9,16 en 23 oktober 2018  
modeltekenen najaar 2018 
 
zaterdag 22 september 2018  
paletten verwerken tot meubels 
 
donderdag 27 september, 25 oktober, 29 november, 20 december 2018, 31 januari, 28 
februari, 28 maart, 25 april, 23 mei en 27 juni 2019 (reeks I) 
donderdag 20 september, 18 oktober, 22 november, 13 december 2018, 24 januari, 21 
februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni 2019 (reeks II) 
letters kappen 

Culinair 

dinsdag 23 & 30 januari 2018  
glutenvrij koken en bakken  
 
dinsdag 27 februari 2018  
lekker zoet met natuurlijke suikers 
 
dinsdag 6 maart 2018  
Ann Vansteenkiste “An English afternoon”    
 
dinsdag 20 maart 2018  
de Italiaanse keuken 
 
woensdag 28 maart 2018  
paaseieren  
 
donderdag 19 april om 14.00 uur (Zorgcentrum Zonnebeke) 
donderdag 26 april om 14.00 uur (zorgcentrum Passendale) 
baknamiddag  
 
woensdag 24 oktober 2018  
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recepten van de Sint 
 
dinsdag 2 oktober 2018  
gebak 
 
dinsdag 16 en 23 oktober 2018  
wijnreeks: wijnproeven  
 
dinsdag 11 december 2018  
vegetarische hapjes, sauzen en dipsauzen 

Persoon en omgeving 

donderdag 22 maart 2018  
lezing “Jaarlijkse verplichtingen binnen een VZW” 
i.s.m. VZW VSDC 

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 2018 werd in Zandvoorde een erfgoedhalte opgezet aan de Sint-
Bartholomeuskerk. 

Gezondheidscampagnes 

In 2018 werd rond een aantal gezondheidsthema’s gewerkt. Zo werden er cursussen 
gegeven over hartmassage en de werking van een AED-toestel (op donderdag 19 april 
2018). In oktober stond de borstkankercampagne opnieuw centraal. 

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. Een belangrijk project voor 
Zonnebeke hierin was het Brel-project. 

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. 

Seniorenadviesraad 

De seniorenadviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
seniorenverenigingen en niet-georganiseerden. Deze raad komt vier keer per jaar samen. 
De vergaderingen worden voorbereid door het bestuur, bestaande uit de voorzitter, de 
ondervoorzitter, de secretaris en de evenementenverantwoordelijke.  

Activiteitenaanbod senioren 

Het programma voor de senioren maakt deel uit van het totaalaanbod van de dienst vrije 
tijd en omvat cursussen, uitstappen, creatieve namiddagen, bewegingsactiviteiten. 
Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die heel speciaal voor senioren, 
inclusief de minder mobiele en kwetsbare groep, opgezet worden.  
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Trefnamiddag 

Maandag 18 juni: activiteit georganiseerd in nauwe samenwerking met de 
seniorenadviesraad. Er wordt gestart vanuit OC ’t Zonnerad met koffie en taart.  Daarna 
is er keuze uit een begeleide wandeling - in 2018 in deelgemeente Beselare (2 km of 4 
km) -  of ter plaatse blijven in ’t Zonnerad. De namiddag wordt afgerond met een koude 
schotel. Beide woonzorgcentra namen deel aan de wandeling. Er waren 294 deelnemers.   

Veertiendaagse senioren 

Kaartkampioenschap op vrijdag 7 september – in OC De Leege Platse - voorbereid en 
uitgewerkt door de dienst senioren en ter plaatse gecoördineerd door de seniorenbonden 
van Beselare (Okra en S-Plus). 18 tafels. 

Petanquekampioenschap op maandag 10 september – in OC ‘t Zonnerad - een 
samenwerking met de sportdienst en petanqueclubs 

Seniorenfeest op maandag 24 september – in samenwerking met OCMW Zonnebeke - 
356 deelnemers. 

In en met Woonzorgcentra 

Theatervoorstelling ‘Blind geheugen’ met Gerd De Ley op donderdag 22 februari – 
thema: dementie - in WZC Zonnebeke – 70 deelnemers, waaronder ook mensen van 
buiten het woonzorgcentrum 

Baknamiddagen: bakdemonstratie voor de bewoners en voor thuiswonende senioren: 

 19 april: WZC Zonnebeke – 26 april: WZC Passendale - aardbeienmoussetaart   

 16 november: WZC Zonnebeke – 22 november: WZC Passendale -  tarte tatin en 
 frangipane 

Start to Sing: in beide WZC loopt er een reeks waarin de bewoners, met thuiswonende 
senioren, liederen aanleren en samen zingen. 

Namiddaguitstap voor de bewoners - mei 

 WZC Passendale ging naar zee. WZC Zonnebeke gebruikte het budget daarvoor 
 voorzien door de gemeente, voor een daguitstap naar Bellewaerde. 

Vervoer naar de seniorenvoorstelling van ’t Geluvelds Amateur Toneel voor de bewoners 
van de beide woonzorgcentra. De gemeente betaalt en organiseert de koffie en taart in 
de pauze. 

Bewegingsactiviteiten zoals zitgymnastiek, easy yoga, djembé. Georganiseerd door de 
sportdienst. Staan ook open voor thuiswonende senioren.  

Intergenerationeel 

Krokusvakantie: maandag 12 februari - volksspelen voor grootouders en kleinkinderen – 
de kinderen van Bondgenootje Beselare sloten hierbij aan - 120 deelnemers 

Herfstvakantie: dinsdag 30 oktober - actief met oma/opa – yoga en bakken voor 
kleinkinderen en hun grootouders – 30 deelnemers 

Samen met de jeugddienst werd vanaf het najaar 2018 gekozen voor een kleinschaliger 
(beperkt aantal deelnemers, vooraf inschrijven) maar actief programma waarbij 
grootouders en kleinkinderen samen een leuke, ontspannende en speelse namiddag 
kunnen doorbrengen.     

35



 
 

Zoë 
Om de twee maanden, aansluitend op het middagmaal van Dorpsrestaurant Zoë in OC ’t 
Gelevelt biedt de dienst senioren een sportieve of creatieve activiteit aan.  

Pedicure  
In alle deelgemeenten faciliteert de gemeente voetverzorging voor de thuiswonende 50-
plussers, en maken in overleg een pedicurekalender op. In Beselare, Geluveld en 
Zandvoorde vindt dit plaats in de respectievelijke OC’s. In Zonnebeke en Passendale in 
de woonzorgcentra. 

Evenementen 

In 2018 werden er 127 meldingsformulieren ingevuld voor evenementen in Riho – Seas. 
Samen met deze dossiers werden ook de tijdelijk verkeersreglementen en indien van 
toepassing de toelatingen afwijking geluidsnorm, vergunning vuurwerk,  vergunning 
doortocht en tijdelijk bewegwijzering en vergunning inname openbaar domein afgeleverd.  

20 meldingsbewijzen werden afgeleverd aan organisatoren van evenementen met een 
gering risico.  

In 2018 behandelde de dienst evenementen ook volgende zaken:  

• 26 Wielerwedstrijden (vergunning, tijdelijk verkeersreglement  en signaalgevers) 
• 12 vergunningen inname openbaar domein  
• 76 toelatingen doortocht – bewegwijzering 
• 2 aanvragen circus  
• 2 rallydossiers 
• 5 aanvragen vinkenzettingen  
• 1 vergunning maskeren 
• 13 tijdelijke verkeersreglementen zonder evenementendossier  
• 1 vergunning vuurwerk  
• 2 vergunningen kampvuur 
• 3 kermissen Passendale (juni),  Zonnebeke (september) – Passendale 
          (september) 
 
 Hieronder een overzicht van de verschillende soorten evenementen: 

 

 

 

 

 

 
Sport 

De 
sportdienst 

organiseerde volgende sport bevorderende activiteiten in 2018. 
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Eéndagsactiviteiten 
 
• 21/02: CW- Snowboard 
• 10/03: Kijk, ik fiets! 
• 14/03: CW – Accro Adventure. 
• 17/03: sport & Cultuurtrofee 
• 20/03: seniorenfietstocht 
• 04/04: buurtsport Passendale - Brouckhof 
• 06/04: buurtsport Beselare - Schutterslokaal 
• 11/04: buurtsport Zonnebeke - Kasteelpark 
• 13/04: buurtsport Geluveld - Kerkplein 
• 18/04: buitenspeeldag i.s.m. Jeugddienst 
• 25/04: buurtsport Beselare – Schutterslokaal. 
• 02/05: buursport Zonnebeke – Kasteelpark. 
• 09/05: CW – Laser shooting 
• 14/05: scholensportdag 1ste graad basisonderwijs Zonnebeke 
• 16/05: trefbaltornooi SVS – sporthal Beselare 
• 17/05: seniorensportdag Ardooie 
• 01/06: ladies on the move in OC’t Zonnerad (129 deelnemers) 
• 12/06: seniorenfietstocht 
• 04/07: Urban Soccer tournament (29 deelnemers) 
• 05/09: buurtsport Beselare  
• 08/09: Sportclubbing ter promotie van de sportclubs in het kader van maand van 
  de sportclub 
• 10/09: petanquetornooi van Zonnebeke. (68 deelnemers) 
• 12/09: buurtsport Geluveld 
• 19/09: buurtsport Zonnebeke 
• 22/09: kijk, ik fiets! 
• 25/09: Vlaamse scholenveldloop (958 deelnemers) 
• 26/09: buurtsport Passendale – Brouckhof 
• 04/10: pprijsuitreiking Veldloop. 
• 17/10: CW – Outside travel (Adventure) 
• 24/10: 3 on 3 Basketbaltornooi 
• 13/11: ergonomisch zitten bijscholing personeel IDEWE 
• 14/11: CW – Olympia Brugge. 
• 15/11: ergonomisch zitten bijscholing personeel IDEWE 
• 12/12: CW – Snowboarden 
• 15/12: dag van de trainer 
 
Meerdaagse activiteiten 
 
• 01/02-28/02: Tournée Minérale 
• 12/02-16/02: INDOOR voetbalkamp (krokusvakantie) 
• 12/03-19/03: virtual RUN week 1 
• 02/04-06/04: paasvakantie (kleuterkampen + omnisport) 
• 09/04-13/04: paasvakantie (kleuterkampen + omnisport) 
• 23/04-27/04: week van de valpreventie (seniorengym, wandelvoetbal, lezing) 
• 14/05-21/05: virtual Run week 2 
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• 26/05-27/05: dag van het park i.s.m. dienst vrije tijd en toerisme 
• 18/06-30/06: virtual Run week 3 
• 02/07-06/07: week 1 zomerkampen (2x themakampen) 
• 09/07-13/07: week 2 zomerkampen (2x themakampen) 
• 15/07-20/07: week 3 zomerkampen (2x themakampen) 
• 06/08-10/08: week 4 zomerkampen (2x themakampen) 
• 13/08-17/08: week 5 zomerkampen (2x themakampen) 
• 20/08-24/08: week 6 zomerkampen (2x themakampen) 
• 26/08-31/08: week 7 zomerkampen (2x themakampen) 
• 27/12-29/12: beker van de Burgemeester 2018 
 
Permanente activiteiten/lessenreeksen  
 
Volwassenen 
 
• Zumba Passendale voorjaar 2018 (25 deelnemers) 
• BBB Geluveld voorjaar 2018 (20 deelnemers) 
• Easy Yoga Geluveld voorjaar 2018 (16 deelnemers) 
• Fatburner abs Zonnebeke voorjaar 2018 (24 deelnemers) 
• Fitball Zonnebeke voorjaar 2018 (10 deelnemers) 
• Functional training Zonnebeke Voorjaar 2018 (15 deelnemers) 
• Piloxing Zonnebeke Voorjaar 2018 (24 deelnemers) 
• Tai Chi voor beginners Geluveld Voorjaar 2018 (11 deelnemers) 
• Vinyasa yoga Geluveld voorjaar 2018 (15 deelnemers) 
• BBB Geluveld midden 2018 (30 deelnemers) 
• Easy Yoga Zonnebeke midden 2018 (15 deelnemers) 
• Fatburner abs Zonnebeke midden 2018 (28 deelnemers) 
• Piloxing Beselare midden 2018 (26 deelnemers) 
• Piloxing Zonnebeke midden 2018 (18 deelnemers) 
• Start to Run i.s.m. Zolo’s midden 2018 (33 deelnemers) 
• Vinyasa yoga Geluveld midden 2018 (29 deelnemers) 
• BBB Geluveld najaar 2018 (25 deelnemers) 
• Easy Yoga Zonnebeke najaar 2018 (18 deelnemers) 
• Hatha Yoga Geluveld najaar 2018 (30 deelnemers) 
• Keep Running i.s.m. Zolo’s najaar 2018 ( 23 deelnemers) 
• Mash up Zonnebeke najaar 2018 (27 deelnemers) 
• Piloxing Beselare najaar 2018 (30 deelnemers) 
• Piloxing Zonnebeke najaar 2018 (30 deelnemers) 
• Zumba Beselare najaar 2018 (35 deelnemers) 
• Zumba Passendale najaar 2018 (24 deelnemers) 
 
Senioren 
 
• Wandelvoetbal op dinsdagvoormiddag (sporthal Beselare) 
• Seniorengymnastiek op dindsdag (sporthal Beselare) 
• Seniorengymnastiek op donderdag (BKO Passendale) 
• Lessenreeks zityoga in de zorgcentra 
• Lessenreeks djembé/Afrikaanse ritmes in de zorgcentra 
 
Kinderen 
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• Sport2gether voorjaar 2018 (11 deelnemers) 
• Multisport voorjaar 2018 (12 deelnemers) 
• Kidsskillz voorjaar 2018 (11 deelnemers) 
• Sport2gether najaar 2018 (16 deelnemers) 
• Start to MTB 1.0 ( 16 deelnemers) 
• Start to MTB 2.0 (30 deelnemers) 
 
Organisaties i.s.m. de Sportraad – Burensportdienst WSO – Sport Vlaanderen- SVS 
• 17/03: sporttrofee Zonnebeke i.s.m. sportraad 
• 26/06: WSO-jeugdsportdag 
• 27/06: dag van de 6e klasser i.s.m. jeugddienst 
• 26/09: 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 
• 16/12: natuurloop Zonnebeke 
• Paastornooi FC Passendale 
• Kersttornooi KEVC Beselare 
• Tornooi voetbalfeesten SC Zonnebeke 
• Koningsschieting schuttergilde Beselare 

 
  
 
De aantallen zijn 
uitgedrukt in 
lesmomenten. 
Als een lessenreeks 
bestaat uit 10 lessen 
en er nemen 10 
mensen aan deel, dan 
zijn dat 100 
lesmomenten. 
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Bibliotheek 

Collectie 

 bezit 2017 aanwinsten uitleningen verleningen 
Gedrukte werken 40726 1474 56444 15643 

Beeld en geluid 4015 180 6668 56 

TOTAAL 44741 1654 63112 15699 

 
Digitale toepassingen 

• Databank Go Press: 855 geraadpleegde artikels/pagina’s 
• Databank Biblion: 522 geraadpleegde artikels/pagina’s 
• Aantal uitgeleende e-boeken en e-readers: 1148 

 
Leners 

 
aantal 

14-  663 

14+ 2229 

Groepskaarten 130 

TOTAAL 3022 
 

Aantal bezoeken (zoals geregistreerd door het teloog): 48623 
 

Uitbreidingsactiviteiten 

Naast het ‘gewone’ bibliotheekwerk (het uitlenen van boeken) organiseert de bibliotheek, 
al dan niet in samenwerking met partners, heel wat activiteiten. Coder-dojo, 
bibliotheekweek, verwendag, Kinder- en Jeugdjury, Jeugdboekenweek, Noord-Zuidquiz, 
leesclub, boekenbeursbus en boekenkaftdag zijn slechts enkele voorbeelden uit ons 
aanbod. 
 

 

 

 

 

 

40



 
 

Kinderopvang BKO ’t Bondgenootje 
Bezettingsgraad 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Beselare 58,6 67,7 72 80,1 77,9 80,7 71,5 85,3 84,1 
Geluveld 40,4 39,5 45,1 44,6 43,2 46,2 43,5 46,2 49 
Passendale 30,7 39,6 40,1 41,1 41,2 42 50,7 54,6 55,5 
Zonnebeke 62,7 65,9 66,7 73,1 73,4 76,9 89,6 84,5 85,3 
totaal 192,4 212,7 223,9 238,9 235,7 245,8 255,3 270,6 273,9 
 

Totaal aantal ingeschreven kinderen 

In totaal zijn er 3954 kinderen ingeschreven in de kinderopvang, 176 van hen waren 
nieuw in 2018. 
 
Werking van het lokaal overleg kinderopvang Zonnebeke 
Dit lokaal overleg kwam in 2018 één keer bijeen en bekostigde een bijeenkomst om de 
onthaalouders in de kijker te zetten op 10 oktober 2018. Elke onthaalouder kreeg een 
cadeaumand.  
 
Week van de opvoeding 
In 2018 was het thema van de week van de opvoeding ‘samenspelen’. Op woensdag 23 
mei werd er in het kader van de opvoedingsweek een sessie sport2gether aangeboden. 
22 ouders/grootouders  en kinderen leefden zich samen uit in de sporthal en kregen 
achteraf een goodiebag van het OCMW met info omtrent opvoedingsondersteuning. 
 
Activiteiten en uitstappen Bondgenootje 

• vrijdag 5 januari: BKO Zonnebeke naar RVT, driekoningen 
• donderdag 15 februari:BKO Passendale naar RVT, schminken 
• donderdag 5 april: BKO Passendale naar RVT, paaseieren rapen 
• dinsdag 17 juli: BKO Zonnebeke naar raadzaal gemeentehuis, huwelijk van kinderen 

(blind getrouwd) 
• vrijdag 24 augustus: BKO Zonnebeke naar slotfeest speelplein  op evenementenweide 
• woensdag 7 november: bezoek van de Sint aan 3 locaties 
• woensdag 5 december: bezoek van de Sint aan BKO Beselare 
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Memorial Museum Passendaele 1917 
Omdat het Memorial Museum Passchendaele 1917 een autonoom gemeentebedrijf is , 
stellen zij een eigen jaarverslag op. Dit kunt u raadplegen via www.passchendaele.be. 

Toerisme 
Toeristische evenementen 

Zonnebeke Gegidst, zes thematische wandelingen met gids 
Zandvoorde, Polygoon, Folklore, Nieuw-Zeeland, Nonnebossen, Heksen 
148 deelnemers 

Film in het Park, openluchtcinema in het kasteeldomein van Zonnebeke 
Ferdinand, Fantastic Beasts, Leeuwenkoning, Kingsman, American Made, Vaiana 
1330 deelnemers 

Dag van het Park, 3000 deelnemers 

Tournée Musical, 500 deelnemers 

Winterpark, 5000 deelnemers 

Wandelfotozoektocht, 602 wedstrijdformulieren ingediend 

Autozoektocht Brel, 390 wedstrijdformulieren ingediend 

Fietsfotozoektocht, 623 wedstrijdformulieren ingediend 

Gerealiseerde projecten 

Doorsteek kasteeldomein 
Op het eind van het kasteeldomein werd een doorsteek gecreëerd die de linkerkant van 
het park rechtstreeks verbindt met de rechterkant. Hierdoor kunnen wandelaars 
rechtstreeks een lus maken in het kasteeldomein terwijl ze vroeger via de weg moesten 
terugkeren. 

Wandelroutes Zonnebeke  

Zonnebeke zette in 2018 in op de uitbouw van haar netwerk aan wandelroutes. De 
wandelroutes zijn telkens bewegwijzerd en er staan verschillende infopanelen die meer 
uitleg geven over verschillende sites onderweg.  

Extra informatie kunnen wandelaars terugvinden in de folders die aangekocht kunnen 
worden in de shop van het kasteelgebouw aan €1,50. Groepen kunnen een gids boeken 
om hen te begeleiden op de wandeling.  

In 2018 werden volgende routes ontwikkeld: 

• Zandvoorde wandellus 
• Folklore wandellus te Beselare 
• Nonnebossen wandellus te Zonnebeke 
• Heksen wandellus te Beselare      

 
De Oude Kaasmakerij (doorgegeven eind september 2018) 

In 2018 werd een nieuwe vzw opgericht die de site uitbaat. Kris D’Huysser zet hier zijn 
schouders onder en baat tegelijkertijd de brasserie uit.  
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De site werd versterkt met een nieuwe minigolf. Volgende bezoekerscijfers kunnen 
worden meegegeven:  

1/01/2018 – 30/09/2018 

Van 5565 bezoekers naar 6586 die het museum bezochten ofwel een groei van 19% 
t.o.v. dezelfde periode 2017. 

1/05/2018 – 30/09/2018 
1290 minigolfers  
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Omgeving 
Milieu 

Afvalbeleid 

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.  

Ter indicatie hieronder de gegevens van enkele ingezamelde fracties op het 
recyclagepark en aan huis. 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. 

 

ZONNEBEKE   2018 2017 2016 

RECUPERATIE DROGE 
FRACTIE 

    glasbollen+recyclagepark ton 395,31 378,51 382,06 

plasticstroom ton 72,55 69,47 70,57 

plastic GHV ton 0,00 0,07 0,23 

papier recyclagepark ton 193,12 188,39 177,09 

papier huis aan huis ton 574,26 580,08 617,18 

pmd recyclagepark ton 12,88 11,61 12,02 

pmd huis aan huis ton 194,92 197,54 192,14 

textiel ton 90,85 96,20 100,19 

RECUPERATIE TUINAFVAL 

    tuinafval huis aan huis ton 134,98 133,02 137,89 

tuinafval recyclagepark ton 831,01 755,37 782,77 

KGA  ton 32,58 33,07 27,79 

asbest ton 153,40 106,89 111,94 
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SELECTIEF INGEZAMELD ton 3.804,31 3.740,06 3.609,30 

Kg/inwoner kg/inw 305,69 302,72 292,16 

     Restafval         

huisvuil ton 1.620,30 1.607,80 1.611,62 

brandbaar grof vuil 
recyclagepark ton 157,20 179,74 164,60 

brandbaar grof vuil aan huis ton 2,25 2,13 2,81 

TOTAAL ton 1.801,93 1.789,66 1.551,56 

kg/inwoner kg/inw 144,79 144,85 125,59 

 

Sluikstorten/zwerfvuil 

Via Mooimakers.be kan iedereen zich registreren als Mooimaker en op die manier zijn 
stad/gemeente mee helpen proper te houden. Vanuit OVAM wordt hiervoor gratis 
opruimmateriaal ter beschikking gesteld, maar ook via de gemeente kan men dit 
opruimmateriaal aanvragen. 

In 2018 waren reeds zo’n 58 Mooimakers actief in de gemeente Zonnebeke. Het 
ingezamelde afval kan men gratis aanvoeren naar het recyclagepark waar het vervolgens 
geregistreerd wordt als zwerfvuil. 

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 2018 betaalde de gemeente 34 subsidies uit, voor 
een totaalbedrag van € 5016,6.  

Regenwaterputten  

Op 22 december 2008 werd een reglement goedgekeurd om de aanleg van re-
genwaterputten 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 2018 werden er 13 aanvragen 
uitbetaald.  

Plant en goed  

Kleine landschapselementen vormen in een agrarisch landschap een belangrijke bijdrage 
tot de algemene kwaliteit, natuurwaarden en de belevingswaarden van het landschap. 
Daarom kunnen bewoners van agrarisch gebied, 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 2018 
plaatsten 6 personen een bestelling, goed voor een totaal van 363 planten.  
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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 2018 werden er 12 
aanvragen uitbetaald.  

Herbruikbare luiers  

Op 9 oktober 2017 werd het subsidiereglement goedgekeurd voor herbruikbare luiers. 
Mits het voorleggen van een aankoopfactuur, kan men tot 75 euro (50% van de kostprijs 
met een max. van 75 euro) subsidie ontvangen voor de aankoop van herbruikbare luiers. 
In 2018 werden 5 aanvragen ingediend en 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 2018 werden er 35 stuks verkocht.  

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels 

Doel is om via samenwerkingsprojecten tussen overheid, wildbeheereenheden, 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 realisatie 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 2018 7 landschapsplannen en 2 landschapsbedrijfsplannen uitgevoerd in 
Zonnebeke.  

In 2018 werd opnieuw een boomplantactie georganiseerd. Op die manier wenste de 
gemeente de kinderen die geboren zijn in de periode 2017 in de schijnwerper te 
plaatsen. De actie vond plaats op een perceel in de Oude Kortrijkstraat en werd 
georganiseerd in samenwerking met Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het 
Regionaal landschap Westhoek. In totaal werden zo’n 137 kindjes uitgenodigd voor deze 
actie. Zij ontvingen achteraf een boomdiploma. 

Natuurvergunning 

Voor de wijziging van vegetatie en kleine landschapselementen in bepaalde gebieden is 
er een natuurvergunning nodig. In 2018 werd 1 natuurvergunning verleend door de 
Bestendige Deputatie voor de provinciale dienst Waterlopen. 

Taxivergunning/vergunning verhuur voertuigen met bestuurder 

De milieudienst levert ook taxivergunningen af. In 2018 werden er 2 vergunningen voor 
verhuur van voertuigen met bestuurder afgeleverd. Er werd 1 voertuigkaart voor verhuur 
van voertuigen met bestuurder ingeleverd en de vergunning werd bijgevolg stopgezet. 
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Stedenbouw 

Omgevingsvergunningen 

In 2018 werden 259 omgevingsvergunningen en meldingen ingediend. De gemeente was 
voor 238 aanvragen de vergunning verlenende overheid. 115 omgevingsvergunningen 
met enkel stedenbouwkundige handelingen werden afgeleverd en als volgt 
onderverdeeld: 

• (Ver)bouwen meergezinswoningen: 6 (40 woongelegenheden) 
• Bouwen nieuwe woning: 19 (27 woningen) 
• (Ver)bouwen land- en tuinbouw: 4 
• Verbouwen en uitbreiden bestaande woning: 37 
• Verbouwen en uitbreiden ambachtelijke bedrijven, handel, horeca en diensten: 1 
• Technische werken (reliëfwijziging, toegangswegen, parkings): 5 
• (Ver)bouwen en uitbreiden bijgebouwen: 16 
• Slopen gebouwen: 2 
• Publiciteit + uithangborden: 2 
• Verbouwen en uitbreiden toerisme en recreatie: 4 
• Aanleggen zwemvijver: 4 
• Functiewijzigingen: 7 
• Andere: 6 
• Meldingen: 2 

28 omgevingsvergunning met zowel stedenbouwkundige handelingen als ingedeelde 
inrichtingen werden afgeleverd en als volgt onderverdeeld:  

• (Ver)bouwen meergezinswoningen : 1 (7 woongelegenheden) 
• Bouwen nieuwe bedrijfswoning: 1  
• (Ver)bouwen land- en tuinbouw: 13 
• Verbouwen en uitbreiden bestaande woning: 1 
• Verbouwen en uitbreiden ambachtelijke bedrijven, handel, horeca en diensten: 6 
• (Ver)bouwen gemeenschapsvoorziening: 3 
• Verbouwen en uitbreiden toerisme en recreatie: 3 

25 omgevingsvergunning met enkel ingedeelde inrichtingen werden afgeleverd en als 
volgt onderverdeeld:  

• Meldingen: 15 
• Overdrachten: 4 
• Bijstelling: 1 
• Vlarem klasse 1: 5 

Volgende aanvragen werden geweigerd, stopgezet of ingetrokken: 

• Weigeringen omgevingsvergunningen: 12 weigeringen 
• Stopgezette aanvragen omgevingsvergunning: 27 dossiers 
• Ingetrokken meldingen: 11 dossiers 
• Niet rechtsgeldige meldingen: 6 dossiers 
• Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning: 30 dossiers 
• Bijstelling van verkaveling: 1 dossier (splitsen van 1 lot in 3 loten) 
• Verkavelen van gronden: 1 dossier (5 loten) 
• Dossiers nog in behandeling: 3 dossiers 

Stedenbouwkundig attest  

In 2018 was er één aanvraag voor een stedenbouwkundige attest betreffende 
functiewijziging van woning naar opslagplaats voor max. 5 jaar. 
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Bouwmisdrijven 

In 2018 werden 8 bouwmisdrijven vastgesteld. 

Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen 

In 2018 werden er 296 aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen door notarissen, 
vastgoedmakelaar en particulieren ingediend en de gevraagde stedenbouwkundige 
uittreksels werden afgegeven. 

Ruimtelijke ordening 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP), onteigeningsplannen en 
planologische attesten 

• 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 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, onderhandelingen ondertussen opnieuw 
stilgelegd wegens het overlijden van één van de eigenaars, bedoeling om 
onderhandelingen terug op te starten met de nabestaanden 
 

• 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, 
in 2018 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld door de gemeenteraad, 
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het dossier lag 3 maand ter inzage voor de bevolking en werd daarna gunstig 
geadviseerd door de GECORO en definitief vastgesteld door de gemeenteraad, 
daarna verscheen de publicatie in het staatsblad 
 

• 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, er was een 
participatiemoment met de bevolking eind 2017, in 2018 werd het dossier 
overgemaakt aan de dienst MER voor de plan-MER screening, daarna werd een 
scoopingsnota opgemaakt en werd het voorontwerp bezorgd voor advies aan 
diverse besturen, de GECORO gaf een gunstig advies en het voorontwerp werd 
besproken in de plenaire vergadering 
 

• Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek: in 2016 besliste het 
schepencollege om aan de Vlaamse Overheid te vragen om het GRUP te herzien, 
de WVI ontfermde zich over de opmaak van het GRUP, ze maakten een 
screeningsnota, het voorontwerp werd in 2017 bezorgd aan diverse besturen voor 
advies en werd gunstig geadviseerd door de GECORO, het dossier werd in 2017 
besproken in de plenaire vergadering en voorlopig vastgesteld door de 
gemeenteraad, het dossier lag eind 2017 – begin 2018 ter inzage voor de 
bevolking en werd opnieuw gunstig geadviseerd door de GECORO, in de eerste 
helft van 2018 stelde gemeenteraad het GRUP definitief vast, daarna verscheen 
de publicatie in het staatsblad 

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

• Pasfrost: start voorontwerp na positief planologisch attest, er werd een nieuw 
voorstel van uitbreiding van het huidig Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
ingediend, planteam werd eind april 2018 door het Departement Omgeving 
samengesteld, het team bestaat uit ambtenaren van diverse actoren die het plan 
moeten adviseren en/of goedkeuren 

• 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, strategische visie voor 
beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering in 
2018 
 

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, in 2018 verscheen het arrest van de raad van state omtrent dit 
dossier, de raad van state oordeelde dat de gemeente mag tussenkomen in deze 
aak en dat de vraag tot schorsing niet wordt ingewilligd omdat niet kan worden 
aangetoond dat de zaak urgent is, er is nog geen uitspraak van de Raad van State 
over de vraag tot vernietiging van het PRUP. 

Rooilijn- en onteigeningsplan 
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• 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, 
dossier ligt voorlopig stil tot er een definitieve uitspraak van de Raad van State is 
over de al of niet nietigverklaring van het PRUP “Nonnebossen woonclusters” 

Vergunningenregister  

Op 17 januari en 25 juli 2018 werd het geactualiseerd vergunningregister overgemaakt 
aan de Vlaamse Overheid, agentschap Ruimtelijke Ordening, afdeling West-Vlaanderen.  

Aanvragen planologische attesten 

• Aanvraag planologisch attest van nv Kreaplast: departement omgeving oordeelt 
dat er geen negatieve milieugevolgen verwacht worden en dat er dus geen plan-
MER moet opgemaakt worden, aanvraag planologisch attest in juli 20118, daarna 
lag het dossier een maand ter inzage voor de bevolking, het attest werd in 
augustus 2018 overgemaakt aan verschillende besturen voor advies, in het najaar 
van 2018 kwam een aangepaste aanvraag binnen zodat het dossier opnieuw ter 
inzage voor de bevolking kwam te liggen en opnieuw werd overgemaakt aan 
diverse besturen voor advies  

Mobiliteit 

Verkeersreglementen 

In 2018 keurde de gemeenteraad 15 (aanvullende) verkeersreglementen goed. Het 
betreft reglementen voor de volgende straten/zones: 

• Wervikstraat 
• Grote Roeselarestraat 
• Frezenbergstraat (2x) 
• Oude Moorsledestraat 
• Walleghemsgoed 
• Oude Kortrijkstraat 
• Kortekeerstraat 
• Bellewaardestraat 
• Roeselarestraat 
• Guido Gezellelaan (2x) 
• Bornstraat 
• Nonnebossenstraat 
• Langemarkstraat 

Mobiliteitsproblemen 

De verkeersproblematiek rond de bereikbaarheid van parking C langs de Fre-
zenbegstraat te Zonnebeke werd op 26 april 2018 besproken met de directie van 
Bellewaerde. 

Onroerend patrimonium  

Verkopen 

• Verkoop elektrische transformatiecabine in de depot van de technische dienst 
gelegen Tresoriersstraat aan Gaselwest, prijs: 650 euro/m² (ongeveer 10m²) 

Aankopen 
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• Aankoop van gronden Vandenweghe-Nevejan gelegen tussen Berten Pilstraat-
Guido Gezellelaan te Zonnebeke voor de uitbreiding gemeenteschool en realisatie 
verkaveling, prijs: 967.350,00 euro voor 63a 

• Aankoop van stuk grond voor de aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de 
Osselstraat, Sterrestraat, Mosselmarktstraat, 's Graventafelstraat en Haringstraat, 
prijs: 11.009,00 euro voor 3a 

• Aankoop van een stuk grond voor de aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de 
Osselstraat, Sterrestraat, Mosselmarktstraat, 's Graventafelstraat en Haringstaat, 
prijs: 2.284,00 euro voor 3a 

Gebruiken 

• Gebruiksovereenkomst tussen gemeentebestuur en VZW in vereffening Parochiale 
Werken van de Molenarelst voor gebruik van één lokaal en toiletten Sint-Lucas te 
Zonnebeke voor het onderrichten van beeldende kunst van 1 september 2018 tot 
en met 31 augustus 2019, prijs: 200 euro/maand 

• Aangepaste huurovereenkomst tussen gemeentebestuur Zonnebeke en VZW Zorg 
centrum Sint Jozef Zonnebeke voor gebruik van lokalen voor het onderrichten van 
muziek en woord van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, prijs: 200 
euro/maand 

Ruilen 

• Ruilingsakte tussen Vansteelant Paul - Cardoen en de gemeente Zonnebeke voor 
de gronden gelegen einde Warden Oomlaan te Beselare 

• Kosteloze ruiling gronden gelegen nabij Rozestraat, Groenestraat en IJzerweg 
tussen Provincie en Gemeente Zonnebeke 

• Kosteloze ruiling gronden gelegen Kerkplein-Salinasplein te Zonnebeke-Beselare 
tussen De Mandel en de Gemeente Zonnebe 
 

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 2018 twee keer samen. 

Zonnebon 

De Zonnebon is een waardebon die je kan besteden bij lokale handelaars. 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. 

In 2018 waren er 71 handelaars waarbij je de Zonnebon kon besteden. In totaal werden 
er 159 verkocht voor een totaal van 2320 euro. De bon wordt ook als cadeau geschonken 
bij een geboorte (124 keer 5 bonnen van 10 euro) en op de dag van de nieuwe inwoners 
(19 keer een bon van 10 euro). De Zonnebon werd ook als relatiegeschenk cadeau 
gedaan voor een totaal bedrag van 3230 euro. 

Ten slotte ook UiTpasgebruikers hun punten inwisselen voor een Zonnebon. In 2018 
werden er 42 bonnen afgehaald van 10 euro. 

In totaal werd er dus 12360 euro aan Zonnebonnen verhandeld. 

Handelaars 
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In 2018 waren er 1804 ondernemingen, handelaars en vrije beroepen in groot-
Zonnebeke. 104 ondernemingen zijn in 2018 gestart. In 2018 stopte één horecazaak, 4 
andere openden de deuren. 

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.  

Netwerkavond  
In februari 2018 werd een netwerkavond georganiseerd voor alle lokale handelaars uit 
groot-Zonnebeke. Tijdens de netwerkavond kregen alle aanwezigen een presentatie over 
de Zonnebeke-app. Daarna werd er nagepraat met een hapje en een drankje.  

Wonen 

Woonkwaliteit 

In 2018 werden 49 officiële woningonderzoeken uitgevoerd binnen de gemeente: 

• In 2018 werden 9 woningen ongeschikt/onbewoonbaar verklaard.  
• Voor 28 woningen die aan de Vlaamse woningkwaliteitsnormen voldoen, werd een 

conformiteitsattest afgeleverd. Daarnaast werden 12 conformiteitsattesten 
afgeleverd voor kamers (voor huisvesting seizoenarbeiders en/of buitenlandse 
arbeidskrachten). 

Leegstand 

In 2018 werden er 30 woningen opgenomen in de gemeentelijke inventaris van 
leegstaande woningen en gebouwen, waardoor er op 31/12/2018 in totaal 56 woningen 
op het leegstandsregister stonden. 13 van hen moesten een leegstandsheffing betalen, 
de andere woningen konden een vrijstelling genieten. Er werden ook 22 woningen 
geschrapt uit het leegstandsregister. 

Tweede verblijven 

In 2018 stonden er 81 woningen op de lijst met tweede verblijven waarop een 
gemeentelijke belasting werd betaald. 

Onbebouwde percelen 

Op 1/1/2018 waren er 94 onbebouwde percelen in verkavelingen en 46 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 430 klantencontacten, waarvan 133 huisbezoeken. 

Energie 

• Er werden 14 Vlaamse energieleningen afgesloten. 
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Groenbeheer & technisch onderhoud 
De technische dienst was in 2018 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  
• Herdenkingen voorbereiden Memorial Museum Passchendaele 
• 100 jaar einde WO1 voorbereiden 
 
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  
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Wagenpark  

De technische dienst beschikt over 143 aanhangwagens, 4 vrachtwagens, 1 
houthakselaar, 1 minigraver, 2 zitmaaiers, 1 tractor, 1 veegborstel voor de tractor, 2 
heftrucks, 6 wagens, 9 bestelwagens en 1 mobiel podium.  

Werken  

• Opstart inrichten van het uitkijkplatform Kerktoren Zonnebeke 
• Vernieuwen en aanpassen sanitair Kerk Geluveld 
• Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 
• Ondersteuning aanleg verbindingsweg Kasteeldomein 
• Opstart aanpassingswerken bibliotheek 
• Evenementenborden langs toegangswegen  
• Maken van kasten en meubilair voor de BKO’s 
• Logistieke ondersteuning rond herdenkingen WO1 
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Openbare werken 
In 2018 zijn volgende werken uitgevoerd aan wegen, rioleringen, nutsleidingen en 
waterlopen: 

Wegen- en rioleringswerken 

• Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Oude Kortrijkstraat en de Oude 
Wervikstraat in Beselare, looptijd: september 2017 – oktober 2018 
Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke 
 

• Sanering Frezenbergstraat: aanleg van een DWA-collector voor de aansluiting van 
de Frezenbertstraat-Zuid via Nonnebossenstraat, Tresoriersstraat en Ieperstraat 
op de RWZI Zonnebeke, looptijd: mei 2017 – juli 2018 
Opdrachtgever: Aquafin N.V. (i.s.m. de gemeente Zonnebeke) 

• Sanering Frezenbergstraat Zuid, deel A: aanleg van een DWA-leiding in de 
Nonnebossenstraat, Tresoriersstraat en Ieperstraat in Zonnebeke, looptijd: mei 
2017 – juli 2018 
Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke (i.s.m. Aquafin N.V.) 

• Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de ’s Graventafelstraat, 
Sterrestraat, Mosselmarktstraat, Haringstraat en Osselstraat in Passendale, start in 
mei 2018 
Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke 
 

• Herstellingswerken landelijke wegen 2018-2019 (diverse landelijke wegen), 
werken gestart in september 2018 

 Gaverstraat 
 Oude Kortrijkstraat 
 Kleine Roeselarestraat 
 Potegemstraat 
 Nieuwe Molenstraat 
 Lotegatstraat 
 Kasteelstraat 
 Berten Pilstraat 
 Grote Molenstraat 
 

Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke 

• Aanleg van een fietssuggestiestrook langs de Grote Roeselarestraat en de 4e Reg. 
Karabiniersstraat en de ’s Graventafelstraat in Passendale, looptijd: februari 2018 
– april 2018 
Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke 
 

• Aanpassen en veiliger maken van alle schoolomgevingen, d.m.v. thermoplastische 
wegmarkering en aanduiding ‘School’, looptijd: maart 2018 – april 2018 
Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke 
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Werken door de nutsbedrijven aan de nutsleidingen:  

• Aanleg van 2 rechtstreekse HS-feeders voor de firma Pasfrost langs de gewestweg 
N303 Westrozebekestraat, Molenstraat, Passendaleplaats en Passendalestraat in 
Passendale, looptijd: februari 2018 – mei 2018 
Opdrachtgever: Fluvius 

• Aanleg van HS, LS-, MD-, MD-, LD- en OV-leidingen in diverse straten 
Opdrachtgever: Fluvius 

• Aanleg en uitbreiding van de distributieleiding waterleiding in diverse straten 
Opdrachtgever: De Watergroep 

• Aanleg van data- en telecommunicatienetten in diverse straten 
Opdrachtgever: Proximus, Telenet 

Waterbeheersing: beheer en onderhoud van waterlopen 3e Cat. 
en langsgrachten: 

• Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied d.m.v. een berm op de 
Hanebeek ter voorkoming van wateroverlast in het Boudewijnpark in Zonnebeke, 
looptijd: februari 2018 – juli 2018 
Opdrachtgever:  Provinciale technische dienst Waterlopen 

• Uitbreiding van de winterbedding op de Scheriabeek in de ambachtelijke zone 
Polderhoek in Geluveld, start werken in juni 2018 
Opdrachtgever:  Provinciale technische dienst Waterlopen 

• Jaarlijks preventief en curatief onderhoud van de waterlopen van 3e Cat. en de 
langsgrachten langs de gemeentewegen i.k.v. de goede waterhuishouding en de 
strijd tegen wateroverlast. 
 

• Maaien van grachten en zoomwegen langs de gemeentewegen (2 beurten) 
 

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

• Preventief en curatief onderhoud van de gemeentelijke riolering, hydraulische 
structuren en pompstations. 
 

Sneeuw- en  gladheidsbestrijding gemeentewegen  

Tijdens de winterperiode van 2018 – 2019 werd er drie keer sneeuw geruimd en 14 
dagen gestrooid. 
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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 2018 werden volgende grote projecten uitgevoerd:  
 
• Opzetten van mijn.zonnebeke.net + daaraan gekoppeld CRM 
• Opzetten ticketsysteem ter opvolging van helpdeskvragen voor IT 
• Vernieuwen 37 PC’s administratie  
• Smartboard voor muziekschool 
• Bancontact aan onthaal 
• Vernieuwing en uitbreiding van wifi installatie in scholen en BKO’s en BIB 
• Verdere uniformering switchen 
• Verdere uniformering printerpark 
• Firewall ontdubbelen 
• Aanschaf nieuwe plotter met ingebouwde planscanner 
• Ontwikkeling en uitbouw van opnamesysteem voor gemeenteraad 
• Vernieuwing telefooncentrale 
• Museum: vernieuwing projecten cinema 
 

OCMW 
Het OCMW van Zonnebeke heeft een eigen jaarverslag dat je kan raadplegen via 
www.ocmwzonnebeke.be. 
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Politie & GAS 
Arro Ieper 

Zonnebeke maakt onderdeel uit van de politiezone Arro Ieper. Voor statistieken omtrent 
meldingen, verkeerscontroles en -ongevallen kunt u terecht op www.arroieper.be. 

Gas 

In 2018 werden 13 GAS dossiers ingediend via de politie en MIROM Roeselare (camera 
project) voor de navolgende feiten: 

• lawaaihinder (1x) 
• zwerfvuil/sluikstort (11x) 
• rondzwervende dieren (1x) 
 
Bij 9 dossiers werd de GAS procedure opgestart en bij de vier andere dossiers niet omdat 
de dader(s) onbekend waren. 

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.
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Onderwijs 
In Zonnebeke zijn er vijf scholen waar kleuter- en lager onderwijs worden aangeboden: 
de Wijzer in Zonnebeke, de Biesweide in Beselare, de Zonnebloem in Zonnebeke, de 
Regenboog in Geluveld en de Fontein in Passendale. De Zonnebloem en de Regenboog 
zijn beide gemeentelijke bassischolen terwijl de overige 3 scholen vrije basisscholen zijn.  

Leerlingenaantal op 1 februari 2018 

De Regenboog 

192 leerlingen waarvan 81 kleuters en 111 lagere school kinderen 

 
De Biesweide 

318 leerlingen waarvan 116 kleuters en 202 lagere schoolkinderen 

 
De Zonnebloem 

224 leerlingen waarvan 85 kleuters en 139 lagere schoolkinderen 

 
De Fontein 

286 leerlingen waarvan 105 kleuters en 181 lagere schoolkinderen 

 
De Wijzer 

267 leerlingen waarvan 81 kleuters en 186 lagere schoolkinderen 
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