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Voorwoord

Beste inwoner,

Naar jaarlijkse gewoonte bieden we je een overzicht van wat we het afgelopen jaar als gemeente-

bestuur gerealiseerd hebben. Alle acties en verwezenlijkingen kwamen tot stand na een intensieve 

periode van voorbereiden en samenwerken. Graag wil ik dan ook de gemeentelijke diensten en alle 

partners bedanken voor het geleverde werk. Samen proberen we steeds zaken op poten te zetten die 

een meerwaarde betekenen voor jullie, onze inwoners. 

We hopen dat we in onze opzet geslaagd zijn. Op naar een nieuw jaar!

Veel leesplezier!

De schepen van communicatie,  De burgemeester,

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

Beselare: 1462

Geluveld: 774

Passendale: 2222

Zandvoorde: 655

Bijkomende informatie
Politiezone: ARRO Ieper

Administratief arrondissement: Ieper

Kieskanton: Zonnebeke

Gerechtelijk kanton: Wervik

Arbeidsrechtbank: Ieper

Politierechtbank: Ieper

Rechtbank van koophandel: Ieper

Kerkfabrieken: 5

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 12 352 inwoners, verspreid over de vijf deelgemeenten. De totale oppervlak-

te van groot-Zonnebeke bedraagt 6757 ha. 
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Burgemeester 

SIOEN Dirk

Inspraak

Eerste schepen

HOFLACK Luk

Inspraak

Tweede schepen

VANDERHAEGHEN Sabine

Inspraak

Derde Schepen

VANDEPITTE Ingrid

CD&V

Vierde Schepen

DESCHEEMAEKER Michiel

Inspraak

Vijfde Schepen

DEBUCQUOY Marie

Inspraak

OCMW-Voorzitter

VANDER MEIREN Maria

Inspraak

Gemeenteraadslid

BLONDEEL Luc

Sp.a

Gemeenteraadslid

BRYON Franky

Sp.a

Gemeenteraadslid

D’ALLEINE Thijs

Inspraak

Gemeenteraadslid

D’HELLEM Evelien

Sp.a

Gemeenteraadslid

DELEU Frans

Inspraak

Gemeenteraadslid

DEMONIE Johan

Inspraak

Gemeenteraadslid

DENORME Patrick

CD&V

Gemeenteraadslid

DURNEZ Paul

CD&V

Gemeenteraadslid

JONCKHEERE Joachim

CD&V

Gemeenteraadslid

LELEU Johan

Inspraak

Gemeenteraadslid

MEERSSEMAN Koen

CD&V

Gemeenteraadslid

PATTYN Wendy

Sp.a

Gemeenteraadslid

TALLY Johan

Inspraak

Voorzitter

VANDOOLAEGHE Jan

Inspraak

Gemeenteraadslid

VERMEEREN Maxim

Sp.a

Gemeenteraadslid

VANGHELUWE Sophie

Inspraak

Gemeenteraadslid

VERSTRAETE Marc

CD&V

Politieke organen

Gemeenteraad

Zittingen

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

zeten door de voorzitter van de gemeenteraad. 

In 2016 kwam de gemeenteraad 10 keer samen: 8 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 12 juli,  

26 september, 10 oktober, 14 november en 12 december 2016.

Samenstelling in 2016

Na een halve legislatuur deel te hebben uitgemaakt van het college van burgemeester en sche-

pen stond Johan Demonie per 01.01.2016 zijn schepensjerp af aan nieuw verkozen schepen Marie  

Debucquoy. Johan Demonie bleef verder deel uitmaken van de gemeenteraad.  



Burgemeester 

SIOEN Dirk (Inspraak)

•  Algemeen beleid en coördinatie

•  Noodplanning

•  Brandweer

•  Politie + G.A.S.

•  Preventie

•  Externe relaties

•  Personeel technische dienst werklieden

•  Openbare werken

•  Riolering en grachten

•  Nutsvoorzieningen

Eerste schepen  

HOFLACK Luk (Inspraak)

•  Onderwijs

•  Financiën en begroting

•  Landbouw

•  Duurzaam beleid en energie

•  Internationale samenwerking

•  Erediensten

Tweede schepen   

VANDERHAEGHEN Sabine (Inspraak)

•  Archief

•  Toerisme en onroerend erfgoed

•   Museum en erfgoed 14-18 en herdenking 

    100 jaar Grote Oorlog

•  Buitenschoolse kinderopvang

•  Volksgezondheid

Derde schepen   

VANDEPITTE Ingrid (CD&V)

•  Communicatie

•  Lokale economie en middenstand

•  Cultuur, bibliotheek, feestelijkheden

•  Sport en beweging

•  Roerend en immaterieel erfgoed

Vierde schepen   

DESCHEERMAEKER Michiel (Inspraak)

•  Ruimtelijke ordening en stedenbouw

•  Milieu

•  Leefmilieu

•  Onroerend patrimonium: onderhoud `

    en beheer

•  Huisvuil en containerpark

•   Huisvestiging - wonen - sociale huisvesting

Vijfde Schepen    

DEBUCQUOY Marie (Inspraak)

•  Groendienst

•  Dierenwelzijn

•  Mobiliteit

•  Jeugd

OCMW-Voorzitter     

VANDER MEIREN Maria (Inspraak)

•  Informatica

•  Armoede

•  Gelijke kansenbeleid

•  Burgerlijke stand en bevolking

•  Begraafplaatsen

•  Personeelsbeleid

•  Senioren

•  Sociale zaken

•  Voorzitter OCMW
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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 2016: 

  

Foto’s Freddy Rigole

	 Sioen	 Hoflack	 Vanderhaeghen	 Vandepitte		 Descheemaeker	 Debucquoy	 Vander	Meiren

 Dirk  Luc Sabine  Ingrid Michiel Marie Maria
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Financiën

Balans 31/12/2016
De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen.

ACTIVA 

I. Vlottende activa € 8.479.625

A. Liquide middelen en geldbeleggingen  € 6.690.135

B. Vorderingen op korte termijn  € 1.664.468

1. Vorderingen uit ruiltransacties  € 993.596

2. Vorderingen uit niet- ruiltransacties  € 670.872

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering  € 0

D. Overlopende rekeningen van het actief  € 0

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen  € 125.022

II. Vaste activa  € 66.094.794

A. Vorderingen op lange termijn  € 8.410.922

1. Vorderingen uit ruiltransacties  € 375.013

2. Vorderingen uit niet- ruiltransacties  € 8.035.909

B. Financiële vaste activa  € 8.782.203

1. Extern verzelfstandigde agentschappen  € 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten € 34.980

3. Publiek-private samenwerkingsverbanden  € 0

4. OCMW- verenigingen  € 0

5.	Andere	financiële	vaste	activa		 €	8.747.223
C. Materiële vaste activa  € 48.087.387

1. Gemeenschapsgoederen  € 47.190.595

a. Terreinen en gebouwen  € 26.012.183

b. Wegen en overige infrastructuur  € 16.386.247

c. Installaties, machines en uitrusting  € 219.604

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel  € 490.223

e. Leasing en soortgelijke rechten  € 3.896.958

f. Erfgoed  € 185.380

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa  € 817.538

a. Terreinen en gebouwen  € 590.558

b. Installaties, machines en uitrusting  € 3.713

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel  € 223.267

d. Leasing en soortgelijke rechten  € 0

3. Overige materiële vaste activa  € 79.254

a. Terreinen en gebouwen  € 79.254

b. Roerende goederen  € 0

D. Immateriële vaste activa  € 814.282

Totaal ACTIVA  € 74.574.420
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PASSIVA 

I. Schulden  € 5.589.228

A. Schulden op korte termijn  € 1.788.110

1. Schulden uit ruiltransacties  € 1.217.159

a. Voorzieningen voor risico’s en kosten  € 250.619

b. Financiële schulden  € 0

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties  € 966.540

2. Schulden uit niet- ruiltransacties  € -57.841

3. Overlopende rekeningen van het passief  € 0

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen  € 628.792

B. Schulden op lange termijn  € 3.801.118

1. Schulden uit ruiltransacties  € 3.801.118

a. Voorzieningen voor risico’s en kosten  € 0

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen  € 0

2. Overige risico’s en kosten  € 0

b. Financiële schulden  € 3.801.118

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties  € 0

2. Schulden uit niet- ruiltransacties  € 0

II. Nettoactief  € 68.985.192

Totaal PASSIVA  € 74.574.420
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Jaarrekening 2016
De jaarrekening is het financieel verslag op het einde van het boekjaar. 

De staat van opbrengsten en kosten 

I. Kosten  € 16.806.970

A. Operationele kosten  € 16.493.220

1. Goederen en diensten  € 3.462.716

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  € 7.237.974

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen  € 3.485.980

4.	Specifieke	kosten	sociale	dienst	OCMW		 €	0
5. Toegestane werkingssubsidies  € 2.245.939

6. Andere operationele kosten  € 60.611

B. Financiële kosten  € 188.830

C. Uitzonderlijke kosten  € 124.920

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa  € 0

2. Toegestane investeringssubsidies  € 124.920

II. Opbrengsten  € 17.233.066

A. Operationele opbrengsten  € 15.333.483

1. Opbrengsten uit de werking  € 1.348.467

2. Fiscale opbrengsten en boetes  € 7.559.704

3. Werkingssubsidies  € 6.374.240

a. Algemene werkingssubsidies  € 3.098.705

b.	Specifieke	werkingssubsidies		 €	3.275.535
4.	Recuperatie	specifieke	kosten	OCMW		 €	0
5. Andere operationele opbrengsten   € 51.072

B. Financiële opbrengsten  € 1.685.307

C. Uitzonderlijke opbrengsten  € 214.276

III. Overschot/Tekort van het boekjaar  € 426.096

A. Operationeel overschot/tekort  - € 1.159.737

B. Financieel overschot/tekort  € 1.496.477

C. Uitzonderlijk overschot/tekort  € 89.356

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar  € 426.096

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar  € 0

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

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar  € 426.096
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Personeelsbestand 31.12.2016

Administratie 

Het administratief personeel bestaat uit 15  

statutairen en 36 contractuelen, goed voor 

13,89 VTE’s bij de statutairen en 29,67 bij de 

contractuelen. In totaal werken er 51 mensen 

op de administratie, goed voor 43,56 VTE’s.

Technisch en werklieden personeel 

De technische ploeg bestaat uit 5 statutairen 

en 29 contractuelen, goed voor 4,80 VTE’s bij 

de statutairen en 24,93 bij de contractuelen. In 

totaal werken er 34 mensen bij de technische 

ploeg, goed voor 29,73 VTE’s.

Buitenschoolse kinderopvang 

Er werken 29 begeleidsters in de kinderopvang. 

Dit zijn allemaal contractuelen, goed voor 15,37 

VTE’s. 

Personeel
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Personeelswijzigingen 2016
Bevorderingen 

In 2016 werden 3 contractuele personeelsleden bevorderd.

Uitdiensttreding 

In 2016 mocht de gemeente 17 nieuwe personeelsleden verwelkomen. 

Uitdiensttreding 

In 2016 nam de gemeente afscheid van 7 collega’s. 

Jobstudenten
In 2016 deed de gemeente beroep op 26 jobstudenten. Acht van hen werden ingeschakeld als zwerf-

vuilbuster, 14 gingen aan de slag op de toeristische dienst, 1 persoon hielp bij de technische dienst,  

1 persoon werd ingeschakeld op de IT-dienst en 2 in de bib. 

Er werden ook nog 23 monitoren aangeworven voor de jeugddienst, 6 voor de buitenschoolse kinder-

opvang en 7 voor sport. 

Algemeen totaal 

In totaal werken er 114 personeelsleden waarvan 20 statutairen en 94 contractuelen. 

Vertaald in VTE’s komt dit op 18,69 bij de statutairen, 69,97 bij de contractuelen en 88,66 in het totaal. 

Personeel volgens geslacht Personeel volgens leeftijd



Gemeentelijke diensten

1.  Gemeentesecretaris: 

 Francis Claeys (1)

AGB MMP1917

2.  Conservator: 

 Steven Vandenbussche (1)

Gemeentelijke Basisschool 
De Zonnebloem

3.  Directeur: 

 Wouter Ballyn (1)

Gemeentelijke Basisschool 
De Regenboog

4.  Directeur: 

 Nele Dael (1)

1.1. Stafmedewerker: Niels Vermeersch (1)

1.2. Communicatieambtenaar: Bo Vandenberghe (1)

1.3.  ICT-deskundige: Ward Houdendycke (1)

1.4.  Personeelsdienst: 

1.5.		 Diensthoofd	financiële	dienst	

	 (financieel	beheerder):	Gerard	Straetemans	(1)	 1.5.1.	

1.6.  Diensthoofd burgerzaken: Caroline Degraeve (1) 

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

1.8.  Diensthoofd stedenbouw & ruimtelijke ordening-mobiliteit-lokale economie-onroerend patrimonium

 Patrick Blancke (1) 

1.9. Diensthoofd milieudienst: Jeroen Coens (1) 

1.10. Diensthoofd technische dienst: Hilde Gheysen (1) 

 (t.e.m. 30/06/2016) 

  

  

  

  

1.11. Diensthoofd woondienst: Annelies Hommez (1) 

1.11. Diensthoofd vrije tijd & welzijn: Kristof Pector (1) 

  

	 	 1.11.3.		 Seniorenambtenaar:	Cynthia	Hoflack	(1)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.13. Coördinator toerisme: Timby Vansuyt (1) 

  

  

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

20 leerkrachten en medewerkers

22 leerkrachten en medewerkers
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1.4.1. Medewerkers: Melissa Debeuf, Kim D’Almagne (2)

1.5.		 Diensthoofd	financiële	dienst	

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

1.6.1. Medewerkers: Sien Deroo, Annick Mylleville, Greta Vandecandelaere (3)

-lokale economie-onroerend patrimonium  (stedenbouwkundig ambtenaar & sanctionerend ambtenaar GAS): 

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

1.9.1. Medewerkers: Barbara Cardoen, Olivier Herman, Kurt Desloovere

1.10.1. Administratief medewerker: Dominiek Defrancq (1)

1.10.2. Diensthoofd groendienst: Jurgen Bruneel (1)

  1.10.2.1.   Medewerkers groendienst (13)

1.10.3. Diensthoofd werklieden: Marc Lazeure (1)

 1.10.3.1.   Werklieden (14)

1.10.4. Conciërge: Hugo Deleye (1)

1.11.1.  Medewerkers: Serge Vandeputte, Lieven Vandewiele (2)

1.11.1.  Jeugdconsulent: Thomas Saelen (1)

1.11.2.  Sportfunctionaris: Tom Nelissen (1)

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

1.11.5.  Coördinator BKO:  Ria Vermeersch (1)

 1.11.5.1. Medewerker administratie: Lien Vanlerberghe (1)

 1.11.5.2. Locatieverantwoordelijken: Anja Bogaert, Lien Vanlerberghe,    

                Sabrina Colleit, Nele Opsommer (4)

             1.11.5.2.1. Kinderbegeleiders (28)

1.11.6. Bibliothecaris: Bart Verschaeve (1)

 1.11.6.1. Bibliotheekdeskundige: Sonja Hauspie (1)

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

                  Annemarie Busschaert (4)

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

 Christine Beuselinck, Anja Depoortere (4)

1.13.1. Toeristische medewerkers: Hanne Dezegher, Evelyne Osaer, Tatiana Bogaert,   

Sarah Guillemyn, Evelien Lantoine, Luc Delancker, Lieveke Bertier, Helen Bril, Anouska 

Goossens (9)

Medewerkers: Kristof Blieck, Chiel Vandenberghe, Lee Ingelbrecht, Marnick Gunst, Lieven Cardoen, Karen Derycke, Evy Van de Voorde
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Verhuur zalen
Beselare 

OC De Leege platse 427

De Kortekeer 97

Sporthal 970

Geluveld

OC ’t Geluvelt  373

Gemeenteschool Geluveld  90 

Zandvoorde 

OC Santforde 75

Zonnebeke

OC ’t Zonnerad 838

Totaal  2870

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 verenigin-

gen: plooistoelen, plooi- en partytafels, podium- 

elementen of mobiel podium (betalen!), ver-

deelkasten, nadars.

In 2016 werden in totaal 363 aanvragen geregis-

treerd. Het materiaal wordt door de technische 

ploeg ter plaatse gebracht en terug opgehaald.

januari 33

februari 24

maart 34

april 37

mei 28

juni 43

juli 18

augustus 36

september 35

oktober 34

november 26

december 15

In 2016 werden 9 verstelbare podiumtafels aan-

gekocht.

Verhuur zalen & materiaal

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

riaal van de uitleendienst. Alle informatie van de uitleendienst is terug te vinden in de uitleenbrochure 

en op de website van de gemeente Zonnebeke.
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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 kaar-

ten.  De ambtenaren van de publieksdiensten staan iedereen te woord elke werkdag tussen 9 en 12u, 

in de namiddag kun je langskomen op afspraak. Burgerzaken is ook open op woensdagnamiddag van 

13 tot 18u30 en elke eerste zaterdag van de maand tussen 9 en 11u. Het gemeentehuis is ook telefo-

nisch bereikbaar tijdens de openingsuren van het onthaal tussen 9 en 12u en 13 en 16u. De dienst voor 

toerisme, de bib, de bko en het recyclagepark hebben een apart schema met ruime openingsuren.

Bij grote projecten en evenementen wordt er vaak een infonummer gelanceerd waar inwoners terecht 

kunnen	met	vragen	over	dat	specifiek	evenement	of	project.

 Jaarverslag 2016 - Zonnebeke I Communicatie & participatie    19

Brochures
• Info Zonnebeke: gemeentelijke infomaga-

zine met algemeen nieuws en vrijetijdscommu-

nicatie, verschijnt tweemaandelijks en wordt 

bus-aan-bus bedeeld in heel groot-Zonnebeke, 

ook online raadpleegbaar via de gemeentelijke 

website

• Beleidsnota: legislatuur-

gebonden infobrochure met 

een overzicht van alle reali-

saties en een overzicht van 

alle geplande projecten, ver-

schijnt 2 keer per legislatuur 

en wordt bus-aan-bus bedeeld in heel groot- 

Zonnebeke, ook online raadpleegbaar via de 

gemeentelijke website

• Gemeentegids: praktische infogids met con-

tactgegevens en openingsuren van de gemeen-

telijke diensten, verschijnt elke drie jaar en 

wordt bus-aan-bus bedeeld in heel groot-Zon-

nebeke, ook online raadpleegbaar via de ge-

meentelijke website en meegegeven met nieu-

we inwoners

• Vrijetijdsbrochure: overzichtsbrochure die 

het nieuw seizoen van de dienst vrije tijd en wel-

zijn voorstelt, verschijnt één keer per jaar net 

voor de start van het nieuw seizoen en wordt 

bus-aan-bus bedeeld in groot-Zonnebeke, ook 

online raadpleegbaar via de gemeentelijke 

website en meegegeven met nieuwe inwoners

• Zomer in Zonnebeke: brochure met de  

kalender en het programma van het zomeraan-

bod voor kinderen van de sport- en jeugddienst, 

verschijnt één keer per jaar en wordt 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 verkrij-

gen en online raadpleegbaar via de gemeente-

lijke website

• Folders woondienst: folder met een beknop-

te voorstelling waarvoor je bij de woondienst 

terecht kan, beschikbaar in de folderrekken in 

het gemeentehuis en meegegeven met nieuwe 

inwoners

• Folders  vrijetijdsdienst: activiteitsgebonden 

folders	 en	 affiches	 van	 de	 vrijetijdsdienst	 om	 
extra promo te maken voor hun activiteiten

• Jaarverslag: algemeen overzicht van de voor-

naamste gerealiseerde projecten van het afge-

lopen werkjaar, verschijnt één keer per jaar en is  

digitaal te raadplegen via de gemeentelijke 

website (naast het algemeen jaarverslag, bren-

gen bepaalde diensten zoals het OCMW, het 

AGB en de bib hun eigen jaarverslag uit)

• Folders OCMW: folder met een beknopte 

voorstelling waarvoor je bij het OCMW terecht 

kan, beschikbaar in de folderrekken in het  

gemeentehuis en meegegeven met nieuwe  

inwoners

• Toeristisch magazine: wervende brochure 

die de toeristische troeven van de gemeente  

uitspeelt, verschijnt één keer per jaar bij 

het begin van het nieuw toeristisch seizoen,  

beschikbaar bij de toeristische dienst, on- 

line raadpleegbaar via de toerismewebsite en  

bedeeld via verschillende toeristische-, HORECA  

en culturele partners, ook meegegeven met 

nieuwe inwoners

• Folders toerisme: praktische folders met 

een overzicht van het toeristisch aanbod in 

groot-Zonnebeke, verschijnen jaarlijks bij het 

begin van het nieuw toeristisch seizoen en 

zijn beschikbaar bij de toeristische dienst, ook  

online raadpleegbaar via de toerismewebsite

• Folders Memorial Museum Passchendaele 

1917: praktische en wervende folders waar-

in het Memorial Museum Passchendaele 1917 

en haar activiteiten worden voorgesteld, ver-

schijnen periodiek en zijn verkrijgbaar bij het 

MMP1917 zelf en online raadpleegbaar via hun 

museumwebsite, hun folders worden ook op 

strategische plaatsen bedeeld via verschillen-

de 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 en bezorgd aan nieuwe inwoners

• Folder buitenschoolse kinderopvang: prak- 

tische folder met contact- en adresgegevens 

van de buitenschoolse kinderopvang, verkrijg-

baar in de buitenschoolse kinderopvang zelf, 

bedeeld via de scholen en meegegeven aan 

nieuwe inwoners

• Folders dienst omgeving: projectgebonden 

folders bij wegenwerken of andere omgevings-

gebonden dossiers, bedeeld in de relevante ge-

bieden en steeds online raadpleegbaar via de 

gemeentelijke website
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Websites
• www.zonnebeke.be: gemeentelijke website 

met nieuws, evenementen, contactinformatie 

en een overzicht van het beleid, de geldende 

regelgeving en de dienstverlening van de ge-

meente

➜ 70 113 gebruikers surften in 2016 121 457 

keer naar zonnebeke.be, ze bekeken er gemid-

deld 3 pagina’s in 1 minuut en 40 seconden 

• www.toerismezonnebeke.be: toerismeweb-

site van de gemeente met een overzicht van het 

volledig toeristisch aanbod

➜ 9784 gebruikers surften in 2016 12 599 keer 

naar toerismezonnebeke.be, ze bekeken er ge-

middeld 4,5 pagina’s in 2 minuten en 29 secon-

den

➜ 669 gebruikers surften in 2016 817 keer naar 

de Engelstalige versie van toerismezonnebeke.

be, ze bekeken er gemiddeld 4 pagina’s in 2 mi-

nuten 55 seconden

➜ 463 gebruikers surften in 2016 595 keer naar 

de Franstalige versie van toerismezonnebeke.

be, ze bekeken er gemiddeld 4 pagina’s in 2 mi-

nuten 56 seconden

➜ 133 gebruikers surften in 2016 169 keer naar 

de Duitstalige versie van toerismezonnebeke.

be, ze bekeken er gemiddeld 4 pagina’s in 2 mi-

nuten 58 seconden

• www.passchendaele.be: museumwebsite van 

het Memorial Museum Passchendaele 1917 

waar je een overzicht krijgt van de werking van 

het Memorial Museum

➜ 37 137 gebruikers surften in 2016 48 406 keer 

naar passchendaele.be, ze bekeken er gemid-

deld 3,75 pagina’s in 2 minuten en 17 seconden

➜ 11 930 gebruikers surften in 2016 14 522 keer 

naar de Engelstalige versie van passchendaele.

be, ze bekeken er gemiddeld 3 pagina’s in 2 mi-

nuten 12 seconden

➜ 1778 gebruikers surften in 2016 2282 keer 

naar de Franstalige versie van passchendaele.

be, ze bekeken er gemiddeld 4 pagina’s in 2 mi-

nuten 52 seconden

➜ 716 gebruikers surften in 2016 1002 keer naar 

de Duitstalige versie van passchendaele.be, ze 

bekeken er gemiddeld 4 pagina’s in 3 minuten 

11 seconden

• www.passchendaele2017.org: evenementen-

website van het Memorial Museum Passchen-

daele 1917 waar je het jaarprogramma van het 

herdenkingsjaar 2017 (100 jaar Slag bij Passen-

dale) kan bekijken

➜ 12 330 gebruikers surften in 2016 13 944 keer 

naar passchendaele2017.org (viertalig), ze be-

keken er gemiddeld 2 pagina’s in 1 minuut 17 

seconden

• www.ocmwzonnebeke.be: website van het 

OCMW van Zonnebeke waar je een overzicht 

krijgt van de dienstverlening en het beleid
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Nieuwsbrief gemeente
Via de gemeentelijke website kan iedereen zich 

abonneren op de gemeentelijke e-nieuwsbrief. 

Er is een algemene nieuwsbrief en een nieuws-

brief met vrijetijdsinformatie. De nieuwsbrief 

wordt twee keer per maand verstuurd naar 

de persoonlijke mailbox van de abonnees. 

Voorlopig zijn er 98 inschrijvingen op de vrije-

tijdsnieuwbrief en 103 op de algemene.

Persberichten
De communicatiedienst is het aanspreekpunt 

voor de pers. Alle persberichten worden via 

deze dienst verstuurd. De pers krijgt ook steeds 

de dagorde van de gemeenteraad, de pers- 

teksten van de gemeenteraad en de Info Zon-

nebeke toegestuurd. Op de gemeentelijke web-

site kan de lijst van perscontacten gedownload 

worden.

Social Media
• Via de verschillende social media accounts  worden (nieuws)berichten op regelmatige tijdstip- 

 pen gepost. Ook kunnen volgers steeds vragen stellen via een post of privégesprek. De verschillende 

 accounts worden gebruikt om meer en beter te kunnen inspelen op de juiste doelgroepen.

• Facebookaccount Gemeente Zonnebeke – 2416 likers

• Facebookaccount Toerisme Zonnebeke – 913 likers

• Facebookaccount MMP1917 – 11 481 likers

• Facebookaccount Jeugddienst Zonnebeke – 627 likers

• Facebookaccount Sportdienst Zonnebeke – 684 likers

• Facebookaccount Bondgenootje – 962 likers

• Facebookaccount Woondienst Zonnebeke – Langemark-Poelkapelle – 179 likers

• Facebookaccount Cultuurdienst Zonnebeke (2017) – 51 likers

• Facebookaccount Bibliotheek De Letterschuur – 634 likers

• Twitteraccount Gemeente Zonnebeke – 509 volgers

• Twitteraccount Toerisme Zonnebeke – 22 volgers

• Twitteraccount MMP1917 – 240 volgers

• Instagramaccount gemeente Zonnebeke (2017) – 206 volgers

• Instagramaccount MMP1917 (2017) – 69 volgers

• Youtubeaccount gemeente Zonnebeke 

• Youtubeaccount MMP1917 

• Pinterestaccount MMP1917 (2017)

• Flickraccount MMP1917 

• 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 bi-

bliotheek met nieuws, weetjes en tips
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Infomarkten & bewonersvergaderin-
gen 
Het gemeentebestuur ontvangt één keer per jaar  

haar nieuwe inwoners. Tijdens dit ontvangst 

kunnen de nieuwe burgers elkaar en het be-

stuur leren kennen. Deelnemers kunnen kiezen  

tussen een heksenvertelwandeling, een  

museumbezoek of een rondrit met bus. In 2016 

waren er 63 deelnemers.

Wanneer er zaken te gebeuren staan die een 

grote impact hebben op (het leven van) de in-

woners, organiseert het gemeentebestuur een 

infovergadering voor de inwoners. Op deze 

avond staan ambtenaren en mandatarissen 

klaar om de burgers te informeren en hun vra-

gen te beantwoorden. De bewonersvergaderin-

gen worden standaard georganiseerd bij grote 

wegenwerken. In 2016 werden volgende twee 

infomarkten georganiseerd: één in maart 2016 

voor de opmaak van een nieuw Provinciaal 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Nonnebossen/

Vijverbos en de opmaak van een onteigenings-

plan voor de overdracht van de wegen naar het 

openbaar domein in Nonnebossen Noord, Oost, 

West en Zuid en één voor de werken van het 

Agentschap Wegen en Verkeer voor de aanleg 

van een nieuwe rotonde aan de Kortekeer in  

Beselare.

Brieven & E-mails 
Iedereen kan het gemeentebestuur een brief of 

E-mail sturen. De post wordt door het secreta-

riaat behandeld. De dienst registreert brieven 

van hogere overheden en alle bezwaren, klach-

ten, 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 de communicatiedienst beheerd.  

De dienst verstuurt alle e-mails naar de juiste 

diensten. E-mails worden niet geregistreerd.

Printadvertenties
Het gemeentebestuur plaatst standaard  

advertenties om milieuvergunningen, RUP’s en 

vacatures bekend te maken. In 2016 werden 

er 19 milieuvergunningenen en 2 RUP’s gepu- 

bliceerd en 10 advertenties om vacatures be-

kend te maken. Daarnaast worden ook adver-

tenties geplaatst om bepaalde gemeentelijke 

activiteiten te promoten. 

Participatie
De communicatiedienst heeft ook als taak om 

de kloof tussen burger en lokale overheid te 

verkleinen door participatieprojecten te stimu-

leren. In 2016 werd voor het eerst een groots 

participatieproject op poten gezet: de Groote  

Zonnebeekse Bevraging ‘Nu ist an joen’.   

In oktober 2016 kreeg elke inwoner van Zonne-

beke 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 enquê-

tes terug op 10 156) van de aangeschreven be-

volking bezorgde de enquête terug. Op die ma-

nier waren de resultaten representatief voor de 

ganse populatie van groot-Zonnebeke. In 2017 

ging de campagne verder met debatavonden in 

alle deelgemeenten. De resultaten van zowel 

het kwantitatief onderzoek (enquête) als het 

kwalitatief (gespreksavonden) onderzoek wor-

den meegenomen om het toekomstig beleid 

van de gemeente bij te sturen/vorm te geven.
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Administratief beleid gemeente
Het secretariaat voert alle administratieve  

taken uit omtrent het beleid van de gemeen-

teraad en het schepencollege. In 2016 werden 

er 1341 brieven geregistreerd en 63 brieven 

verstuurd door het college. Antwoorden over-

gemaakt via E-mail werden niet geregistreerd. 

In het kader van het inzagerecht werden vorig 

jaar 118 brieven opgevraagd door de gemeen-

teraadsleden.

Vergunningen
In Zonnebeke levert het secretariaat ook de 

vergunningen af voor doortochten, bepijlingen, 

kampvuren en standplaatsen. In 2016 werden er 

13 vergunningen doortochten en 50 vergunnin-

gen bepijlingen opgemaakt door het secreta- 

riaat. In totaal werden er ook 143 vergunningen 

afgeleverd voor standplaatsen. Er waren geen 

aanvragen voor vergunningen tot kampvuur en 

tombola.

Klachten
De stafmedewerker staat in voor de klachten-

behandeling. Elke klacht wordt onderzocht en 

de persoon in kwestie wordt op de hoogte ge-

houden van het verloop van het onderzoek, het 

resultaat en de uiteindelijke maatregelen. 

In 2016 waren er 5 klachten waarvan er 4 ont-

vankelijk en 1 niet ontvankelijk werden ver-

klaard. Van de 4 ontvankelijke klachten was er 

1 gegrond, 2 deels gegrond en 1 ongegrond. De 

daling van het aantal klachten t.o.v. 2015 is te 

wijten aan het nieuwe online systeem om klach-

ten in te dienen. Burgers worden aangespoord 

om eerst een probleem te melden (verhaal 

halen bij de betrokken dienst). Pas indien de 

burger daarna niet geholpen wordt, kan er een 

klacht ingediend worden. Deze klachten vor-

men een belangrijke basis om de interne wer-

king en dienstverlening te verbeteren.

Secretariaat & staf



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

plan (NIP) uitwerken. Dit plan bestaat uit een 

algemeen nood- en interventieplan (ANIP) en 

indien nodig een bijzonder nood- en interven-

tieplan (BNIP). Het ANIP bevat algemene richt-

lijnen en essentiële informatie die nodig is om 

elke verschillende noodsituatie te kunnen be-

heren.	 Indien	 er	 specifieke	 maatregelen	 nodig	
zijn tegen bepaalde risico’s wordt er een BNIP 

opgesteld. De noodplannen moeten vanzelf-

sprekend up-to-date worden gehouden, in 2016 

gebeurde er 1 update van het ANIP en het BNIP. 

Afkondigen gemeentelijk noodplan 
Door de zware regenval in de avond van 30 mei 

en de nacht van 30 op 31 mei kregen heel wat 

straten en huizen te maken met enorme water- 

overlast. Om 21u40 werd het gemeentelijk 

noodplan afgekondigd. De hele nacht stonden 

35 brandweermannen, 10 mensen van de tech-

nische dienst, het gemeentelijk Coördinatiecen-

trum, 20 vrijwilligers en heel wat politiemensen 

klaar om de handen uit de mouwen te steken. 

Meer dan 1000 zandzakken werden gevuld en 

uitgedeeld op de meest kritieke plaatsen. Om 

02u15 werd het noodplan opgeheven.

Risicoanalyses en noodplannings- 
zones  
In 2016 voerde de dienst noodplanning 8  

risicoanalyses uit en ook werden er 8 dossiers 

noodplanningszones opgesteld voor volgende 

grootschalige evenementen: Frontline Festival, 

Bezemrock, de Kasteelcross, Trekkertrek, de 

Zonnebatjes, het Museumweekend, Anzac Day 

en Park 2016. Voor Anzac Day werd er een com-

mandopost opgericht. Ook verleende de nood-

planningsdienst 75 adviezen bij evenementen 

en activiteiten.
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Veiligheidsrondgangen en -oefeningen  
In 2016 werden 5 veiligheidsrondgangen georganiseerd: twee voor Frontlinefestival, één voor Bezem- 

rock, één voor de Zonnebatjes en één voor de Trekkertrek. Deze rondgangen gebeuren samen met 

de politie en brandweer. Er wordt gecontroleerd of de organisatie de veiligheidsvoorschriften niet 

overtreedt. In het kader van de herdenkingsplechtigheden werden er ook veiligheidsrondgangen  

georganiseerd op Buttes New British en Tyne Cot Cemetery om de locatie te analyseren.

In 2016 werden 3 veiligheidsoefeningen georganiseerd waarbij brandweer, politie, het medisch en het 

PSH-team werden betrokken. Er werd een zandbakoefening georganiseerd waarbij een brand uitbrak 

in het woonzorgcentrum van Zonnebeke. Samen met Stad Ieper werd er tevens een zandbakoefening 

georganiseerd in Bellewaerde Park en later werd in hetzelfde pretpark een grote terreinoefening 

georganiseerd. 
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Vernietiging
In 2016 werd er in totaal 54,12 lopende meter 

archief vernietigd. Het gaat om documenten 

waarvan de bewaartermijnen overschreden wa-

ren. Deze vernietigingen werden goedgekeurd 

door het Rijksarchief.

Opzoekingen
In 2016 kwamen 13 bezoekers langs om iets 

op te zoeken in de registers van de burgerlijke 

stand. Er werden 4 opzoekingen gedaan in het 

kader van openbaarheid van bestuur.

Archief

Het gemeentelijk archief bevindt zich in de kelder van het gemeentehuis. Ook het OCMW heeft een 

eigen archiefkelder in het gemeentehuis. De dossiers van het Memorial Museum Passchendaele 1917 

staan geklasseerd in hun ‘Passchendaele Research Center’.

Stukken die dateren van voor de fusies zijn ook in het bezit het gemeentebestuur.  Het rijke archief 

van vóór Wereldoorlog I is door de hevige bombardementen in de streek volledig verwoest - op enke-

le stukken na van de periode 1901-1920.

In 2016 werden de eerste stappen gezet voor de volledige reorganisatie van het archief met als doel 

alles van het gemeentelijk en het OCMW-archief te integreren in één ruimte. 
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Nieuwe gezichten

In 2016 werden 115 pasgeboren kinderen ver-

welkomd in Zonnebeke waarvan 70 jongens en 

45 meisjes. Ook kwamen er 565 nieuwe mensen 

in Zonnebeke wonen waarvan 296 mannen en 

269 vrouwen. In totaal mocht Zonnebeke in 

2016 680 nieuwe mensen verwelkomen waar-

van 366 mannen en 314 vrouwen.

Vertrekkers

In 2016 stierven 121 inwoners van Zonnebeke 

waarvan 66 mannen en 55 vrouwen. Ook ver-

trokken er 622 inwoners uit Zonnebeke waarvan 

330 mannen en 292 vrouwen. In totaal moest 

Zonnebeke in 2016 afscheid nemen van 743 

mensen waarvan 396 mannen en 347 vrouwen.

Bevolking op 1/1/2017

T 12 352 • V 6133 • M 6219 • - 63 (*)

 Zonnebeke Beselare Geluveld Passendale Zandvoorde

 T 4603  T 2607  T 1589  T 3088  T 465

 V 2289  V 1298  V 804  V 1515  V 227

 M 2314  M 1309  M 785  M 1573  M 238

 + 11 (*)  - 21 (*)  + 11 (*)  - 37 (*)  - 27 (*)

[legende: T (totaal) – V (vrouwen) – M (mannen) - * vergeleken o.b.v. 1/1/2016]

Burgerzaken

Bevolkingsevolutie 1/01/2016 t.e.m. 1/01/2017
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Vreemdelingen
In 2016 hebben zich 31 vreemdelingen inge-

schreven in het vreemdelingenregister. Er kwa-

men 21 afgeleverde ten laste nemingen binnen 

en 10 aankomstverklaringen. Er waren 6 aan-

vragen om de Belgische nationaliteit te verkrij-

gen, 3 werden gunstig beoordeeld door het par-

ket en  1 ongunstig, 2 dossiers zijn nog lopende.

Begraafplaatsen
• In 2016 werden 28 grondvergunningen ver- 

 leend: 14 in Zonnebeke, 7 in Passendale, 5 in  

 Beselare, 1 in Zandvoorde en 1 in Geluveld.

•  Ook werden er 15 vergunningen columbarium 

 verleend: 10 in Zonnebeke, 2 in Beselare en 3 

 in Geluveld.

• Tot slot werden er 11 vergunningen voor een 

 urneveld verleend: 1 in Zonnebeke, 4 in Pas- 

 sendale, 4 in Beselare, 1 in Geluveld en 1 in 

 Zandvoorde.

• In 2016 waren er 63 crematies op grond- 

 gebied groot-Zonnebeke.

Verrichtingen
In 2016 leverde de dienst burgerzaken volgende 

zaken af.

• 2856 identiteitskaarten

• 419 Kids ID’s

• 8 spoed identiteitskaarten

• 1 spoed Kids ID

• 51 elektronische vreemdelingenkaarten

• 339 reispassen

Sociale meldingen
• 9 aanvragen ontvangst jubilarissen  

• 1 aanvraag ontvangst verjaardag 100+

• 24 verklaringen toestemming orgaandonatie

• 3 verklaringen verzet orgaandonatie

• 15 verklaringen euthanasie

• 21 parkeerkaarten My Handicap

• 5 aanvragen inkomens vervangende 

 tegemoetkoming

• 5 aanvragen integratie tegemoetkoming

• 4 aanvragen tegemoetkoming bejaarden

• 5 attesten vermindering zelfredzaamheid 

 > 65 jaar

• 4 attesten vermindering zefredzaamheid 

 < 65 jaar

• 5 attesten vermindering verdienvermogen 

 < 65 jaar

• 427 meldingen seizoensarbeid

Rijbewijzen
• 857 rijbewijzen

• 193 voorlopige rijbewijzen

• 46 internationale rijbewijzen

Strafregister
• 8508 inlichtingenbulletins strafregister

• 903 uittreksels strafregister

• 304 woonstveranderingsformulieren straf- 

 register

Burgerlijke stand
• 30 erkenningsakten

• 1 overschrijving geboorteakte buitenland

• 44 akten wettelijk samenwonen

• 5 akten beëindiging wettelijk samenwonen

• 49 huwelijksakten met trouwboekje

• 4 overschrijvingsakte huwelijk buitenland

• 35 echtscheidingsakten

• 61 overlijdingsakten (enkel overlijden op 

 grondgebied Zonnebeke)

Adreswijzigingen
• 527 dossiers aankomsten 

 (voor  884 personen)

• 373 dossiers vertrekkers (voor 582 personen)
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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 2016 ging de techniekacademie zijn 

2de jaargang in. Tijdens dit project gaan kinde-

ren uit het 5de en 6de leerjaar aan de slag met 

verschillende vormen van techniek. Dit alles ge-

beurt samen met de hogeschool VIVES. Zij ver-

zorgen de materialen en de techniekmentoren 

die de kinderen professioneel ondersteunen en 

hen warm maken om in de toekomst een tech-

nische richting te kiezen. Dit project liep voor 

12 weken en werd afgesloten met een diplo-

ma-uitreiking. Tijdens het verloop van het pro-

ject werkten de kinderen met mechanica, robo-

tica, houtbewerking, elektriciteit, … . Er waren 18  

enthousiaste jongens en 1 zeer gemotiveerd 

meisje om dit project tot een goed einde te 

brengen.

Buitenspeeldag

Voor de 2de maal werd de buitenspeeldag geor-

ganiseerd op de speelpleintjes in de verschillen-

de deelgemeentes. Tijdens de buitenspeeldag 

ligt de focus op de mogelijkheden die kinderen 

hebben om in eigen woonomgeving te spelen.

De jeugddienst voorziet vrijwilligers en mate- 

rialen die speelprikkels geven aan de kinderen 

om zelf aan de slag te gaan. Creatief denken en 

de spelkeuzes die kinderen zelf maken, staan 

centraal. Tijdens deze editie waren er opnieuw  

een 500-tal kinderen over de verschillende 

speelpleintjes.

Vrije tijd & welzijn
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Dag van de Zesdeklassers

Eind juni nam de gemeente afscheid van de leer-

lingen van het zesde leerjaar met de ‘Dag van 

de Zesdeklassers’. Op 28 juni zakten 130 leerlin-

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

tieve, speelse en creatieve workshops (beatbox, 

bumberball, lasershoot en gekke kapsels).

Dag van de Jeugdbeweging

Op 21 oktober - de Dag van de Jeugdbeweging - 

werd een mega frietjesfeest georganiseerd aan 

PC De Craeye in Passendale voor alle jeugdbe-

wegingen uit groot-Zonnebeke. De artiesten 

van dienst waren Devoo Beatbox, Les Truttes en 

DJ Christophe Lambrecht.

Jeugdhuis De Moane

Eind 2016 bestond het jeugdhuis 4 jaar en dit 

werd feestelijk gevierd met een grootse fuif. 

Daarnaast werden er doorheen 2016 verschil-

lende activiteiten georganiseerd zoals een 

jeugdhuizentoer, schuimparty, gezelschapsspe-

lenavond, karaoke, beerpongtornooi, en nog 

zoveel meer. Ook werd vaak vorming georgani-

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

Het jeugdhuis is ook de thuisbasis voor de  

muziekschool en sinds eind 2014 worden er in-

dividuele gesprekken rond opvoedingsonder-

steuning gevoerd. 

Eind 2015 werd een nieuw bestuur aangesteld: 

Simon	 Deprez	 (voorzitter),	 Inez	 Deprez	 (finan-

cieel beheerder), Thijs Acket (bestuurslid), Stijn 

Vande Walle (bestuurslid) en Tim Liefhooghe 

(bestuurslid). 

Het voorbije jaar hebben zij zich opnieuw vol-

op ingezet voor het jeugdhuis, samen met een  

15-tal vrijwilligers. De werking van het jeugd-

huis focust zich op het aanbieden van een jeug-

dige omgeving zodat jongeren vanaf 15/16 jaar 

zich kunnen ontplooien binnen een afgelijnde 

setting.

Theaterweek

De theaterweek was in 2016 toe aan haar derde  

editie. Tijdens deze week speelde een voorstel-

ling aangepast aan de leeftijd en interesses van 

de verschillende klassen van het kleuter- en  

basisonderwijs in de gemeente. Jammie Jam-

mie, Don Quichot, Reus en de Klaproos passeer-

den in 2016 de revue.



Schoolvakanties

Krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie organiseerde de 

jeugddienst samen met de sportdienst enkele 

activiteiten: gezelschapsspelendag, omnisport-

dag,	filmdag,	bewegingsschool	en	jumping-on.

Zomervakantie

Tijdens de maanden juli en augustus was er  

vakantiewerking voor kinderen vanaf 3 jaar. 

Voor de eerste maal werd er in 3 deelgemeen-

tes een vakantiewerking georganiseerd. 

In Passendale konden de kinderen terecht op de 

speelpleinwerking die voor het 3de jaar op rij 

volledige dagen omvatte. Er waren gemiddeld 

80 kinderen per dag met een piek van 100 kin-

deren tijdens de eerste en laatste 2 weken van 

de zomervakantie. Daartussen kwamen gemid-

deld 65 kinderen langs en tijdens het bouwver-

lof sloot de werking. De vakantie werd opnieuw 

afgesloten met een groots slotfeest. 

De speelpleinwerking in Zonnebeke haalde 

een gemiddelde van 30 kinderen per namiddag  

(enkel namiddagwerking). Hiermee voldeed de 

opkomst aan de verwachtingen die de jeugd-

dienst had voor de eerste organisatie van een 

nieuwe speelpleinwerking.

In Beselare werd de Playmobiel vast geplaatst 

aan het schutterslokaal. Voorbije jaren ging de 

Playmobiel naar de verschillende gemeentes 

maar aangezien er in Zonnebeke en Passendale 

een vaste werking is, en de opkomst in Geluveld 

relatief laag blijft, werd beslist om de Playmo-

biel permanent in Beselare te plaatsen. Elke 

middag waren er opnieuw een 40-tal kinderen.

Tijdens de zomervakantie werden ook tal van 

losse activiteiten georganiseerd met een focus 

op uitstappen. Dit resulteerde in 2780 aanwe-

zigheden over het volledige zomeraanbod van 

de jeugddienst.

Herfstvakantie

In 2016 verhuisde ART.19 van de paas- naar de 

herfstvakantie. Er waren 11 deelnemers waar-

van 2 uit Zonnebeke. Tijdens ART 19 werden 

creatievelingen een week lang geprikkeld om 

zich op verschillende manieren kunstzinnig uit 

te drukken. Het resultaat werd een multidisci-

plinaire mix van kunstwerken die gepresenteerd 

werd in een kunstenfestivalprogrammatie.

Kerstvakantie

Tussen kerst en nieuw trokken 12 kids met 3 be-

geleiders naar De Panne voor de Samson en Gert 

Kerstshow. Na het meebrullen met de grootste 

hits werd er nog volop gespeeld in Plopsaland. 

Deze uitstap kaderde in de intergemeentelijke  

samenwerking Pas Partoe waarbinnen een  

10-tal gemeentes deelnemen.

Beleid

In 2016 werd het jeugdbeleidsplan gevolgd 

zoals vastgelegd in 2013. Ook kwam de jeugd-

raad in 2016 enkele malen samen om te over-

leggen over de dag van de jeugdbeweging, de 

jeugdlokalen, de fuifreglementering, subsidies, 

het nieuw politiereglement en nog een aantal  

variapunten. 

In 2016 werden de subsidies verdeeld volgens 

het subsidiereglement voor het werkingsjaar 

2014 – 2015. In totaal werd een bedrag van  

€ 21 343 uitbetaald met tegemoetkomingen 

voor de jeugdraad, speelpleinwerking (Passen-

dale), jeugdhuis, kadervorming, bivakvervoer, 

kamp, culturele manifestaties, lokalensubsidie 

en een basissubsidie voor jeugdverenigingen op 

basis van hun ledenaantal.
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11.11.11-actie
Met de slogan ‘Santé’ voerde 11.11.11 in 2016 

voor het tweede jaar op rij campagne rond het 

thema sociale zekerheid.  In de bibliotheek kon-

den de bezoekers tijdens de campagneperiode 

de 11.11.11-fototentoonstelling en themastand 

bekijken. 

Naar jaarlijkse gewoonte bezochten twee me-

dewerkers 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 5 en 6 november waren 

de vrijwilligers aanwezig met  verkoopstandjes 

aan vier supermarkten (twee in Passendale, 

één in Zonnebeke en één in Beselare) en aan 

de kerk van Zandvoorde. In de daaropvolgende 

week gingen in deelgemeente Zonnebeke, Ge-

luveld en Beselare straatmedewerkers van deur 

tot deur om chocolade en truffels te verkopen. 

Op vrijdag 16 december 2016 vond de derde edi-

tie van Noord-Zuid Delight Quiz plaats. Er waren 

40 ploegen ingeschreven. Deze quiz (deelname-

prijs en drankverkoop) leverde 1746,23 EUR op 

voor 11.11.11.

RESULTAAT 11.11.11-CAMPAGNE 2016:

Straatactie en verkoopactie, quiz € 5759,98

Overschrijvingen    € 485,00 

Bijdrage vaste schenkers  € 504,40 

Bijdrage per inwoner   € 0,55 

Toelage gemeente Zonnebeke € 7750 

 

ALGEMEEN TOTAAL   € 14 499,38 

Bron:	financieel	jaarverslag	11.11.11-campagne	2016

 

Noord Zuid

Fair Trade
Op zondag 10 april 2016 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 

202 volwassen eters en 15 kinderen aan. De opbrengst – 970 EUR - ging in 2016 integraal naar de lokale 

Welzijnsschakel ‘t Zunnetje. 

De gemeente koopt fair trade fruitsap en jubilarissen krijgen 

een geschenkmand van de Wereldwinkel aangeboden. Voor 

de lezingen en activiteiten van de bibliotheek wordt geko-

zen voor fair trade wijn en fruitsap. 
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Podiumactiviteiten, 
-evenementen en lezingen
10 januari

Nieuwjaarsreceptie - voor alle gemeentelijke 

inwoners - Zandvoordeplaats Zandvoorde

14 januari

Le vélo, c’est la vie – Rik Vanwalleghem, Johan 

Museeuw en Dirk Nachtegaele in de praatstoel 

- OC De Leege Platse

30 januari

Huiskamervoorstelling – Cargo – Beselare 

26 februari

William Boeva – Megalomaan – OC De Leege 

Platse

4 maart

BUURMAN - In de naam van de vader, de zoon 

en de kleinzoon - OC De Leege Platse

28 mei

De 12 uren van Geluveld

2 juli

Bellewaerdedag

10 juli

Zomer in Zandvoorde

3 september

Park’1 6- kasteeldomein

4 september

En cours de route – openingsmoment Gone West

Cultuur

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten en projecten die in 2016 door de 

dienst cultuur werden georganiseerd.
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11 september

Open Monumentendag - cichorei-ast Passenda-

le

17 september

Passendale Proeft - Passendale

1 oktober

Johan Verminnen - Tussen een glimlach en een 

traan - OC De Leege Platse (avant première)

10 oktober

Bart Van Loo & Geert Hellings – Napoleon. De 

schaduw van de revolutie. – Bibliotheek De Let-

terschuur

13 & 27 oktober

Op de vlucht

Jens Franssen – Lezing ‘Vluchten voor oorlog en 

chaos in het Midden-Oosten’ – De Letterschuur

Nic Balthazar – Lezing ‘Het klimaat en de vluch-

telingen’ – De Letterschuur

26 oktober

Freddy De Vadder - Freddy On Ice - OC De Leege 

Platse (avant première)

3 november

Jeuk Liveband for Kids - OC ’t Zonnerad (in ka-

der van grootouder-kleinkinderennamiddag)

3 december

Han Solo - Kloenke - OC De Leege Platse

9 & 10 december

Vuur-en vertelfestival - Zandvoorde
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KLAPZ!
KLAPZ! is het gezamenlijk project van de gemeenten Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle waarin 

‘vertellen’ centraal staat. Voor het achtste jaar op rij stonden in beide gemeenten een aantal activi-

teiten op het programma.

Donderdagse vertelavonden in juli:

• 07/07: “Haar?!” door Veva Gerard, muzikaal begeleid door Nele Gerard en Pieter Lenaerts 

•  14/07: “Als je ’t voelt kriebelen: vertel” door Mathieu Stevens, Joke Van Roeyen en Jan De Deken 

•  21/07: “Koning Salomo” door Wim Wolbrink (NL) 

•  28/07: “Niets is wat het lijkt” door Nadia ‘NaVerteldia’ Waumans, Sankie den Hamer en Eriek  

 Verbeecke 

Najaar

•  29/10: ‘Verhalen op het Kerkhof’ door Joe Baele en Herwig Deweerdt 

•  02/11: vertelpieten brengen een Sintverhaal aan huis (i.s.m. de jeugddienst)

•  09-10/12: vertel- en vuurfestival – vertelwandelingen in sfeervol Zandvoorde 

 (i.s.m. de dienst vrije tijd en welzijn).

© Freddy Rigolle
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Cultuurtrofee -  Dag van de vrijwilliger
Op 2 oktober organiseerde de cultuurraad de dag van de vrijwilliger. Op deze voormiddag ontving 

Dirk Ooghe, de cultuurtrofee en werd Mieke Vergauwe gehuldigd als vrijwilliger van het jaar.

Daguitstappen
17 maart

Daguitstap De Somme, In het spoor van de klap-

rozen

26 mei

Daguitstap Les 2 Caps – Cap Gris Nez en Cap 

Blanc Nez

6 oktober

Daguitstap Rijsel

Cursussen
Digitaal

• Werken met een tablet – IPAD 

 (voorjaar/najaar)

• Werken met een tablet – Android 

 (voorjaar/najaar)

• Hoe vul ik mijn belastingen in 

• Online bankieren

• Opfriscursus computer

• Hou vrienden met Facebook

Workshops

• Pinterest

• Kopen en verkopen op internet 

 (voorjaar/najaar)

• Fotoalbum

• Een kennismaking met Windows 10

Natuur en wellness

•	 Voetzoolreflexologie
• Meditatie met klankschalen - gongconcert

• Relaxerende massage

• Veilig zonnen

• Taichi voor beginners

• Ligconcert 1000 en 1 nacht

• Initiatie yoga

• Partnermassage

Taal

• Engels voor op reis

• Duits voor op reis

• Spaans voor op reis

Creatief

• Modeltekenen beginners - gevorderden

  (voorjaar/najaar)

• Letters kappen (voorjaar/najaar)

Culinair

• De nieuwe wereldwijnen

• Ann Vansteenkiste. Keukenkruiden 

 en specerijen

• Baknamiddag - bavarois (2 maal)

• Dessertbord

• Glutenvrij koken

• Lekkers uit de keuken van Sint-Maarten

•	 Baknamiddag	–	rijsttaart	en	flan	(2	maal)
• Porto-sherry-madeira

Persoon en omgeving

• Verzekering en aansprakelijkheid voor 

 verenigingen

Tentoonstellingen
• 1 februari – 26 maart

	 Fotografie	van	Darry	Plouvier
• 2 april – 29 mei

 Cellosuites van Bach

• 4 juni – 25 september

 Menin Road

• 4 juni – 26 augustus

	 Fotografie	Freddy	Rigole
• 2 september – 1 oktober

 Zwart brood en soldaatje spelen

• 3 oktober – 21 januari 2017

 De grote oorlog – linosneden op doek

• 4 juni – 25 september

 Kunstparcours Menin Road/Ypernstrasse

 Landscape, Form & Psyche

 Voor dit uitzonderlijk artistiek project wer- 

 den 40 internationale kunstenaars uitgeno- 

 digd om zich te verdiepen in de landschap- 

 pelijke en architecturale overblijfselen van  

 WOI, langs de weg Menen-Ieper.

 Het gegeven van het oorlogslandschap  

 werd benadrukt of verborgen via monumen- 

 tale sculpturen, land art, schilderkunst en  

 literatuur, maar ook door poëtische ingre- 

 pen op 19 binnen- en buitenlocaties. In  

 Geluveld waren dit het kasteeldomein, het  

 schoolhuis, kerk, weide Zandvoordestraat  

 en plein aan de achterkant van de kerk.

 Johan Tahon cureerde de tentoonstelling
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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. Met de  

foto’s worden themagerichte toonmomenten 

georganiseerd onder andere bij de gemeente-

lijke nieuwjaarsreceptie en tijdens Zandvoorde 

op zijn zondags. 

Gezondheidscampagnes
In 2016 werd rond een aantal gezondheidsthe-

ma’s gewerkt.

Het aanbod AED-toestellen werd uitgebreid 

met Geluveld (OC ’t Gelevelt), Passendale (voet-

balterrein FC Passendale) en Zandvoorde (OC 

Santforde).

In dit kader werden een tweetal cursussen rond 

AED en hartmassage georganiseerd.

Rond het thema vaccinaties werd samengewerkt 

met	LOGO.	Er	werd	geflyerd	via	het	OCMW,	de	
BKO en de vakantiewerking. De griepvaccinatie 

werd	 specifiek	 georganiseerd	 naar	 de	 65-plus-

sers toe via een briefactie.

CO7
In samenwerking met Ieper, Poperinge, Mesen, 

Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Heuvelland 

en Zonnebeke werden op cultureel vlak een 

aantal intergemeentelijke acties opgezet. Een 

overzicht vind je op www.co7.be.
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Activiteitenaanbod
• Seniorenweek in september

• Trefnamiddag in juni, telkens in een andere  

 deelgemeente

• ‘Start to sing’ koor in beide zorgcentra

• Grootouders-kleinkinderennamiddagen in de 

 krokus- en herfstvakantie

• Sintnamiddagen in het najaar

•	 Specifiek	 programma	 voor	 de	 zorgcentra:	 
 bewegingssessie’s, jaarlijkse uitstap in mei, 

 baknamiddagen

•	 Specifieke	 cursussen	 en	 uitstappen	 binnen	 
 het aanbod van de dienst vrije tijd en welzijn 

50+ adviesraad
De 50+ adviesraad bestaat uit vertegenwoor- 

digers van de seniorenverenigingen en niet- 

georganiseerden. In december wordt er jaar-

lijks een oproep gedaan om nieuwe mensen te 

vinden, elk jaar met succes. De dienst senioren 

ondersteunt de 50+ adviesraad en biedt inhou-

delijke hulp. 

Vier keer per jaar is er vergadering van de 50+ 

adviesraad, telkens in een andere deelgemeen-

te.

Participatie aan overlegorganen
Naast de 50+ adviesraad organiseert de dienst 

senioren ook de stuurgroep lokaal senioren-

beleid. In deze stuurgroep is er overleg tussen 

beide zorgcentra, de Christelijke en de Socia-

listische Mutualiteit en het OCMW. Dit overleg 

gebeurt vier keer per jaar.

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.



Evenementen
In 2016 werden er 102 evenementendossiers 

opgevolgd. Samen met deze dossiers werden 

ook de tijdelijk verkeersreglementen en indien 

van toepassing de toelatingen afwijking ge-

luidsnorm, vergunning vuurwerk en vergunnin-

gen tot plaatsing van publiciteitsborden afgele-

verd. 

Overige aanvragen en vergunningen
In 2016 behandelde de dienst evenementen ook 

volgende zaken:

• 5 aanvragen vinkenzettingen

• 24 dossiers wielerwedstrijden (vergunning, 

 tijdelijk verkeersreglement en signaalgevers)

• 2 rallydossiers

• 1 vuurwerkvergunning

• 17 tijdelijke verkeersreglementen zonder  

 evenementendossier

• 1 vergunning maskeren

• 3 aanvragen circus waarvan 1 vergunning  

 circus

Evenementen

De dienst evenementen verzorgt de coördinatie en de aanvragen van risicovolle evenementen op 

Zonnebeeks grondgebied.
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Eéndagsactiviteiten
• 09/02: balsporten en zwemnamiddag 

 (krokusvakantie)

• 11/02: bewegingsschool (krokusvakantie)

• 12/02: Jumping on i.s.m. Nils Vercaigne

•	 12/03:	Kijk,	ik	fiets!
• 23/03: grootouders-kleinkinderennamiddag 

 volksspelen i.s.m. dienst senioren

• 12/04: buitenspeeldag i.s.m. de jeugddienst

• 20/04: freerunning

• 25/04: kubb en curling Geluveld

• 07/05: mountainbike voor jongeren

• 12/05: sportdag voor senioren

•	 14/05:	Kijk,	ik	fiets!
• 18/05: high ropes 

• 22/05: Fietstival i.s.m. dienst Toerisme

• 23/05: kubb en curling Beselare

• 28/05: 12 uren van Geluveld 

 i.s.m. dienst cultuur

• 10/06: Ladies on the move!

• 20/06: trefnamiddag i.s.m. dienst senioren

• 10/07: Zandvoorde op zijn zondags 

 i.s.m. dienst cultuur

• 12/09: petanquetornooi

•	 15/09:	seniorenfietstocht
• 21/09: laserschooting

• 04/10: infoavond sport en voeding

• 10/10: sportelnamiddag zorgcentra 

 en ziekenzorg

• 19/10: klimmen Blue Berry Hill

• 29/10: Beker van de burgemeester

• 04/11: bewegingsschool (herfstvakantie)

• 16/11: 3 on 3 baskettornooi

• 23/11: skiën Ice Mountain

Sport

De sportdienst organiseerde volgende sport bevorderende activiteiten in 2016.



Meerdaagse activiteiten 
• 29/03 – 01/04: Kids Fun Kamp

• 29/03 – 01/04: sportmix judo kamp

• 04/04 – 08/04: Kids Fun Kamp

• 04/04 – 08/04: bal- en wintersportkamp

• 04/07 – 08-07: knutsel- en kleutersportkamp

• 04/07 – 08/07: omnisportkamp

• 11/07 – 15/07: kleutersportkamp

• 08/08 – 12/08: knutsel- en kleutersportkamp

• 08/08 – 12/08: olympisch sportkamp

• 22/08 – 26/08: kleuterkamp

• 22/08 – 26/08: omnisportkamp

Permanente activiteiten/
groepslessen 
• Zumba Passendale voorjaar 2016

• Zumba Geluveld voorjaar 2016

• Zumba Beselare voorjaar 2016

• BBB Geluveld voorjaar 2016

• BBB Zonnebeke voorjaar 2016

• Piloxing Beselare voorjaar 2016

 Step & Tone Beselare voorjaar 2016

• Zumba gold 2016

• Omnisport 50+ voorjaar 2016

• Actief 55+ voorjaar 2016

• Start Running voorjaar 2016

• BBB Geluveld najaar 2016

• Zumba Geluveld najaar 2016

• Piloxing Passendale najaar 2016

• Zumba Beselare najaar 2016

•	 Cardiofit	Zonnebeke	najaar	2016
• Step Zumba Zonnebeke najaar 2016

• Fitballgymnastiek Beselare najaar 2016

• Seniorengymnastiek Beselare najaar 2016

• Seniorengymnastiek Passendale najaar 2016

• Keep Running najaar 2016

• Yoga najaar 2016 i.s.m. dienst cultuur 

• Tai Chi najaar 2016 i.s.m. dienst cultuur 

Organisaties i.s.m. de Sportraad – 
Burensportdienst WSO – 
Sport Vlaanderen- SVS 
• 21/02: sporttrofee Zonnebeke i.s.m. sport- 

 raad

• 22/02: Google drive opleiding WSO-leden

• 07/03: opleiding reanimatie gemeenteperso- 

 neel

• 27/06: WSO-jeugdsportdag

• 28/06: dag van de 6e klasser i.s.m. jeugd- 

 dienst

• 17/05: Sportclubbing!

• 26/09: teambuilding dienst vrije tijd en wel- 

 zijn

• 27/09: Vlaamse Veldloopdag i.s.m SVS

• 20/10: opleiding verzekering en aansprake- 

 lijkheid i.s.m. WSO

Ondersteunende rol in organisatie 
van:  
• 16/01 Cyclocross Kasteelpark

• 19/03 Warden Oomloop Beselare

• 10/07 Frontrun Passendale

• 13/11 Poppies’Run Zonnebeke
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Kinderopvang BKO ’t Bondgenootje

Bezettingsgraad: gemiddeld aantal aanwezige kinderen per dag
Jaar  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beselare 58,6 67,7 72 80,1 77,9 80,7 71,5

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

Passendale 30,7 39,6 40,1 41,1 41,2 42 50,7

Zonnebeke 62,7 65,9 66,7 73,1 73,4 76,9 89,6

Totaal 192,4 212,7 223,9 238,9 235,7 245,8 255,3

Totaal aantal ingeschreven kinderen
In totaal zijn er 3525 kinderen ingeschreven in de kinderopvang, 213 van hen waren nieuw in 

2016.   



Werking van het lokaal overleg kin-
deropvang Zonnebeke
Deze adviesraad verzorgt pedagogische vor-

mingen. In 2016 kwamen volgende sessies aan 

bod:

Vorming voor ouders

• 17/02: Droom zoet (12 deelnemers) 

 in GBS De Regenboog

• 18/05: yogasessie voor (groot)ouders en kin- 

 deren in OC De Leege Platse (2x 30 deel- 

 nemers)

• 27/10: Goed zo! (29 deelnemers) 

 in VBS De Wijzer 

• 12/10 t.e.m. 23/11 wekelijkse ouderavond 

 (6 deelnemers) in Bondgenootje Zonnebeke

 

Vorming voor professionals 

• 13/04: Stop! Tot hier en niet verder! 

 (10 deelnemers)

• 28/09: positief opvoeden (12 deelnemers)

Week van de opvoeding

•	 16/05	t.e.m.	20/05:	koffie	met	de	directeur	in 

 elke van school van groot-Zonnebeke

Activiteiten en uitstappen Bondge-
nootje
• 30/01: feest in BKO Geluveld vanwege het  

 twintigjarig bestaan (Geluveld)

• 12/02: bezoek in rusthuis Zonnebeke n.a.v.  

 Carnaval (BKO Zonnebeke)

•	 05/04:	 filmnamiddag	 in	 OC	 De	 Leege	 Platse	 
 (alle BKO’s)

• 07/04: uitstap naar kinderboerderij de Zon- 

 negloed (BKO Zonnebeke)

• 13/04: buitenspeeldag (alle BKO’s)

• 14/07: frietjesfeest (BKO Passendale)

• 03/11: optreden ‘leuk’ – kinderrockprogram- 

 ma (BKO Zonnebeke)

• 09/11: bezoekt van de Sint (BKO Zonnebeke  

 – Passendale – Geluveld)

• 30/11: bezoek van de Sint (BKO Beselare)

Infrastructuur
BKO Passendale

De kinderopvang in Passendale verhuisde in 

2016 naar een nieuw gebouw in de Canadalaan. 

In het nieuwe gebouw kunnen voortaan 81 kin-

deren terecht terwijl het vorige gebouw in de 

Statiestraat maar plaats bood voor 24 kinderen.

BKO Zonnebeke

De kinderopvang in Zonnebeke kreeg in 2016 

een nieuw speeltoestel dat buiten staat op de 

speelplaats.

BKO Beselare

In 2016 werd de bovenruimte van de kinderop-

vang in Beselare aangepakt zodat er voortaan 

110 kinderen kunnen spelen in plaats van 57. 
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Collectie

  bezit 2016 aanwinsten uitleningen verleningen

Gedrukte werken 39511 2093 53453 22518

Beeld en geluid 9089 292 8383 52

Magazijn 2980 - 351 202

TOTAAL 51580 2385 62187 22772

46    Jaarverslag 2016 - Zonnebeke I Bibliotheek

Bibliotheek

Digitale toepassingen
• Databank Go Press: 

 1385 geraadpleegde artikels/pagina’s

• Databank Biblion: 

 382 geraadpleegde artikels/pagina’s

• Internetgebruik publiekspc’s: 682 uren

• Aantal uitgeleende e-boeken en e-readers: 

 912

Platform ‘Mijn Bibliotheek’
Sinds enkele jaren werkt de bibliotheek met het 

online platform ‘Mijn Bibliotheek’. Gebruikers 

kunnen via dit platform boeken verlengen, re-

serveren, in de krantenarchieven duiken  en nog 

veel meer.

Het gebruik van dit digitaal platform zit dui-

delijk in de lift. Van de 22 772 verlengingen 

gebeurden er 14 203 via Mijn Bibliotheek. Dit 

betekent dat zowat 62% van de verlengingen 

online gebeurt. Verder noteren we dat 1903 bi-

bliotheekgebruikers beschikken over een Mijn 

Bibliotheek-account en er in 2016 403 online 

reserveringen werden geplaatst.



Leners

    aantal

14-    677

14+   2071

Groepskaarten   123

TOTAAL   2871

Aantal bezoeken (zoals geregistreerd door het teloog): 54 179

Nieuw sinds 2016 …
Sinds september 2016 biedt de bib onderdak aan de Zonnebeekse CoderDojo. Maandelijks proberen 

een viertal coaches een vijftiental kinderen en jongeren te begeleiden op hun eerste stappen in de 

programmeerwereld. 
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Vergunningen
De milieudienst behandelt zowel milieuvergun-

ningsaanvragen van klasse 1, waarvoor de be-

stendige deputatie bevoegd is, als van klasse 2,  

de milieuvergunningen voor mededelingen 

kleine verandering en klasse 3 – aktenames 

waarvoor het College van burgemeester en 

schepenen bevoegd is. In 2016 behandelde de 

milieudienst 26 milieuvergunningen klasse 1,  

14 klasse 2, 25 klasse 3 en 5 mededelingen klei-

ne verandering. In totaal werden dus 70 aanvra-

gen behandeld.

Voor de wijziging van vegetatie en kleine land-

schapselementen in bepaalde gebieden is er 

een natuurvergunning nodig. In 2016 werd 1 na-

tuurvergunning afgeleverd. 

Naast milieuvergunningen levert de milieu-

dienst ook nog taxivergunningen af en vergun-

ningen voor stockage van explosieve stoffen 

(vb. vuurwerk). In 2016 werden er geen vergun-

ningen voor verhuur van voertuigen met be-

stuurder afgeleverd of hernieuwd.

Decreet bodemsanering
In het kader van het bodemsaneringdecreet en 

het uitvoeringsbesluit VLAREBO moet bij iedere 

overdracht van gronden een bodemattest aan-

gevraagd worden. Het bodemattest bevat de 

resultaten van onderzoek naar bodemveront-

reiniging en eventueel ook maatregelen voor 

sanering. 

De gemeentelijke milieudienst moet deze  

bodemattesten in een register bijhouden, dat 

ter inzage gelegd moet worden voor de bevol-

king. In 2016 werden er 12 nieuwe bodemattes-

ten opgenomen in het grondinformatieregister 

en werden er 2 bodemsaneringsprojecten opge-

start.

Afval
Het grof huisvuil wordt sinds 2009 enkel nog 

huis-aan-huis ingezameld na telefonisch con-

tact met MIROM Roeselare. De daling brand-

baar afval op het recyclagepark is naar alle 

waarschijnlijkheid te wijten aan het feit dat 

Milieu
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deze afvalfractie nu enkel tegen betaling mag 

aangebracht worden.

Sinds 20 maart 2000 is de Intercommunale 

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

kan tegen betaling ingezameld worden met 

behulp van afvalbakken. In deze bakken mo-

gen grasmaaisel, kort snoeihout, haagscheer-

sel en plantenresten worden gedeponeerd. De 

groenafvalbakken worden naar wens wekelijks 

of tweewekelijks aan huis opgehaald. Voor de 

exacte getallen van de diverse afvalfracties ver-

wijzen we naar het jaarverslag van de MIROM 

dat ook digitaal ter beschikking is via www.

mirom.be.
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Groot huisvuil en brandbaar afval op recyclagepark

Restafval
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Subsidies
Kleine landschapselementen

De gemeente voorziet sinds 2008 jaarlijks een 

steun voor het onderhoud van kleine land-

schapselementen. Hiervoor wordt een toelage 

toegekend van maximum € 250 per aanvrager, 

per locatie en per jaar. In 2016 betaalde de ge-

meente 32 subsidies uit, voor een totaalbedrag 

van € 4769,40. 

Regenwaterputten

Op 22 december 2008 werd een reglement 

goedgekeurd om de aanleg van regenwaterput-

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

van een regenwaterput bij een bestaande of 

verbouwde woning en € 250 voor de installatie 

van	 een	 infiltratievoorziening.	 In	 2016	 werden	
er 23 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. Daar-

om kunnen bewoners van agrarisch gebied, 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 

woongebied met landelijk karakter of groenge-

bied van het gewestplan een subsidie ontvan-

gen voor het aanplanten van streekeigen groen. 

Er zijn verschillende pakketten beschikbaar vb. 

hoogstamfruitbomen, haagpakket, boompak-

ket. In 2016 plaatsten 3 personen een bestelling, 

goed voor een totaal van 220 planten.

Individuele zuiveringsinstallaties

Op 11 april 2005 werd het reglement goedge-

keurd om de aanleg van individuele waterzui-

veringsinstallaties bij particuliere woningen te 

subsidiëren. De subsidie bedraagt maximaal de 

helft van de bewezen kosten 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 2016 werden er 

slechts 2 aanvragen uitbetaald.

Diverse andere acties

Naast het geven van subsidies promoot de ge-

meente ook nog andere milieuvriendelijke pro-

ducten. Zo worden er compostvaten en –bak-

ken verkocht aan gereduceerde prijs om het 

composteren te promoten. Ook worden er rat-

tenklemmen verkocht aan € 1 per stuk zodat de 

inwoners van Zonnebeke geen beroep moeten 

doen op het klassieke rattenvergif (in het kader 

van pesticidenreductie). In 2016 werden er 13 

stuks verkocht.

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels

Zonnebeke is lid van de vzw Regionaal Land-

schap West-Vlaamse Heuvels. Doel is om via 

samenwerkingsprojecten tussen overheid, wil-

beheereenheden, natuur- , landbouw- en, toeris-

tische verenigingen de natuur en het landschap 

van de streek beter te beschermen en waar mo-

gelijk op te waarderen. Tevens worden de mo-

gelijkheden voor natuureducatie en -recreatie 

volop uitgebouwd door de uitbouw en promotie 

van	recreatieve	wandel-	en	fietspaden.	

In de Maand van het Bos werden opnieuw  

diverse activiteiten georganiseerd voor de lage-

re klassen. Er is ook een doorlopend vast aan-

bod van gidsbeurten. 

Er werden in 2016 5 landschapsplannen en  

1 landschapsbedrijfsplan uitgevoerd in Zonne-

beke.
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Memorial Museum 
Passchendaele 1917 

Kenniscentrum -  Toerisme

Bezoekers
In 2016 telde het MMP1917 116.412 bezoekers.  

© Kris Jacobs
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De voornaamste taak van het MMP1917 bestaat 

erin publieksactiviteiten te organiseren naast 

de plechtigheden, waardoor de internationale 

bezoekers een volledige dag, inclusief het bij-

wonen van de plechtigheid, kunnen beleven in 

het museum en het omliggende kasteelpark.

De belevingsgerichte aanpak van het museum 

is voor de meeste bezoekers een meerwaarde 

en wordt verder uitgebouwd en onderhouden. 

Niet alleen gebeurt dit in het museum zelf, het 

MMP1917 wil dit ook doen door alternatieve ac-

tiviteiten en evenementen. In de Angelsaksische 

landen wordt al jaren levende geschiedenis of 

living history gebruikt als een laagdrempelige 

vorm van geschiedenisbeleving. De beoefe-

naars geven een historisch verantwoord beeld 

van bepaalde aspecten uit de geschiedenis. Dit 

draagt bij tot educatie van de bezoekers. In 2016 

werden er tijdens het event tussen de 5.000 en 

10.000 bezoekers geteld in het kasteeldomein. 

De rol van het MMP1917 en de Dienst voor Toerisme

Evenementen in 2016

TENTOONSTELLING FRONT 14/18 - DE EERSTE 

WERELDOORLOG IN 3D

10.04	→	7.08	/	Kerk	Zonnebeke	
Deze reizende tentoonstelling van het LWL Mu-

seum Westfalen en het LWL Industrial Museum 

Henrichshütte Hattingen brengt tachtig Duitse 

oorlogsfoto’s in 3D. Het 3D-effect brengt de be-

zoekers nog dichter bij de oorlog.

TENTOONSTELLING BOUWEN AAN HET FRONT

23.04	→	15.11	/	Villa	Zonnedaele	–	Kasteelpark	
Zonnebeke 

Na de Tweede Slag bij Ieper (1915) schuift het 

front dichter richting Ieper. Zonnebeke en Pas-

sendale liggen in het Duitse hinterland. Door 

de terreinwinst en de ‘relatief’ rustige periode 

kunnen de Duitse manschappen hun doden 

begraven en een heus verdedigingsnetwerk 

uitbouwen. Het Duitse leger beschikt hiervoor 

over ongewapende dienstplichtigen. Daarnaast 

worden ook Belgische burgers of ‘Zivilarbeiter’ 

opgeëist als werkkrachten. Dit verhaal wordt 

gebracht in de tijdelijke tentoonstelling ‘Bou-

wen aan het front’ in Villa Zonnedaele op het 

kasteeldomein van Zonnebeke.

MUSEUMWEEKEND 2016

23	→	24.04	/	Kasteelpark	Zonnebeke 

Het jaarlijks museumweekend in het kasteel-

park van Zonnebeke focust in 2016 op het Duit-

se verhaal. Een uitgebreid programma met on-

der	 andere	 gidsbeurten,	 een	 nieuwe	 fietstocht	
en een thematisch Living History evenement 

gaat in op het verhaal van de Duitse stellingen-

bouw in 1916 in de regio. 
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DAWN SERVICE EN ONTBIJT ANZAC DAY

25.04 / Buttes New British Cemetery 

Wanneer het ‘Australian and New Zealand Army 

Corps’ op 25 april 1915 landt op het Turkse 

schiereiland Gallipoli, begint voor hen de Eerste 

Wereldoorlog. ANZAC Day herdenkt jaarlijks de 

inzet van de Australische en Nieuw-Zeeland-

se soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 

Zonnebeke start de herdenking van ANZAC Day 

’s morgens vroeg om zes uur met de traditionele 

Dawn Service op Buttes New British Cemetery in 

Polygon Wood (het Polygoonbos). Na de plech-

tigheid is er een ontbijt in OC ’t Zonnerad

KUNSTPROJECT MENIN ROAD – YPERNSTRASSE

Juni	→	September	2016	/	Langs	de	Meenseweg	
De weg tussen Ieper en Menen was tijdens de 

oorlogsjaren een bron van inspiratie voor schrij-

vers en kunstenaars. Vanaf juni tot en met sep-

tember is er een tijdelijke kunstroute met tien-

tallen werken van internationale kunstenaars 

langs de weg. Tal van evenementen zetten de 

kunstroute en de weg zelf in de kijker

PLECHTIGHEID KARABINIERS-GRENADIERS

25.09 / Centrum Passendale

Jaarlijkse herdenking in Passendale van het be-

vrijdingsoffensief waarbij de Belgische Grena-

diers en Karabiniers een belangrijke rol speel-

den.

ZOUTE GRAND PRIX

07.10 / Passchendaele Memorial Park

In het najaar van 2016 was de Zoute Grand Prix 

rally te gast in Zonnebeke. De meer dan 200 

unieke wagens met belangrijke gasten uit bin-

nen –en buitenland bezochten allen het muse-

um en hielden een korte lunchbivak op de aan-

palende evenementenweide. Door de unieke 

setting van deze zeldzame wagens in het park, 

trok het park heel wat kijklustigen en wagen-

liefhebbers.

PLECHTIGHEID EN CONCERT PASSCHENDAELE 

CEREMONY

10.11 / Crest Farm Memorial, Passendale

Op 10 november 1917 kwam na de verovering 

van wat nog restte van Passendale een einde 

aan de slag. Jaarlijks wordt dit herdacht met 

een plechtigheid aan het Crest Farm Memori-

al en een fakkeltocht richting Passendale kerk. 

Na een openluchtreceptie is er een thematisch 

concert in de kerk van Passendale

WAPENSTILSTAND

11.11 / Zonnebeke

Wapenstilstand wordt herdacht met jaarlijkse 

plechtigheden. In Passendale is er een boeken-

beurs over de Westhoek en de Eerste Wereld-

oorlog in Passendale.

© Henk Deleu
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Toeristische routes
Het MMP1917 en de dienst Toerisme willen het 

landschap ontsluiten via toeristische, recreatie-

ve routestructuren. In april 2016 werden, met de 

opening van de tijdelijke tentoonstelling, enke-

le nieuwe routes geopend.

De autoroute Pionier is 75 km lang en volledig 

bewegwijzerd. De route is de vierde in de reeks 

van de zes toeristische autoroutes ontwikkeld 

door Westtoer. Met de auto volg je de Duitse 

frontlijn, een regio die zich vandaag uitstrekt 

over delen van Noord-Frankrijk, Wallonië en 

Vlaanderen. Onderweg kom je diverse sites te-

gen met een Duits verhaal: musea, Duitse be-

graafplaatsen en relicten in het landschap zoals 

de Commandobunker in Zandvoorde.

Sinds	23	april	2016	fiets	je	ook	via	de	grensover-

schrijdende	fietsroute	‘Pionier’	door	een	minder	
gekend oorlogslandschap. De route vertelt het 

verhaal ‘Bouwen aan het front’: het versterken 

van de linies en het plaatsen van talloze prikkel-

draad, mitrailleursnesten en bunkers. Tot op de 

dag van vandaag zijn veel sporen van de Duitse 

aanwezigheid nog steeds in het landschap te-

rug te vinden. Onderweg kom je naast diverse 

relicten heel wat bunkers tegen, waaronder de 

imposante commandobunker in Zandvoorde.

Een derde manier om in het Zonnebeekse land-

schap het Duitse verhaal te leren kennen is de 

‘Pionier’ wandelroute. Deze wandellus met info- 

panelen start aan het kasteel van Zonnebeke 

en volgt eerst de voormalige spoorwegbedding 

Roeselare-Ieper, destijds een belangrijke Duitse 

aanvoerroute voor bouwmateriaal. Op de hoog-

tes van de Keiberg geniet je van een adembe-

nemend zicht op wat eind 1917 een desolaat 

niemandsland was en wordt onder meer de 

positie van de Duitse artillerie toegelicht. Op 

de terugweg komt het verhaal van de, van oor-

sprong Duitse, Brit Mauritz van Battenberg aan 

bod en kom je meer te weten over de zwartste 

dag van de Duitsers in de regio: 4 oktober 1917. 

Als laatste halte wordt er even stil gestaan bij 

de Duitse herinneringstuin in het Passchen- 

daele Memorial Park.

 © Westtoer
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Algemeen
Jaarlijks vinden er heel wat externe controles 

plaats. Die gebeuren door een erkend extern 

keuringsorganisme. Afhankelijk van het type 

van machines, materialen of toebehoren is er 

een andere wetgeving. Sommige keuringen  

komen drie-, zes- of twaalfmaandelijks voor.  

De interne preventiedienst werkt nauw samen 

met de technische dienst om al deze controles 

op te volgen en in te plannen. Volgende zaken 

worden op periodieke basis gecontroleerd:

➜ Gasdichtheid 

➜ Ladders

➜ Liften

➜ Branddetectie 

➜ Graafkraan

➜ Autolaadkraan

➜ Takel en rolbrug 

➜ Laag en hoogspanning huishoudelijk 

 en industrie

➜ Behandelingstoestellen

Preventie

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

welzijn op het werk van alle personeelsleden van de gemeentediensten en het OCMW. 

Welzijn op het werk gaat vooral over factoren m.b.t. de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt 

uitgevoerd. Concreet gaat het om volgende zaken:

• veiligheid op het werk

• bescherming van de gezondheid van de werknemer

• psychosociale aspecten van het werk

• ergonomie

• arbeidshygiëne

• verfraaiing van de werkplaatsen.

Sinds mei 2016 staat een  intergemeentelijke preventieadviseur in voor deze taken. Deze persoon 

werkt 60 % voor de gemeente Langemark – Poelkapelle en 40% voor de gemeente Zonnebeke.
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Gemeentescholen
In 2016 werden volgende acties in de gemeen-

tescholen doorgevoerd:

• organiseren van een onaangekondigde  

 brandevacuatieoefening  (beide scholen)

• organiseren opfriscursus EHBO voor leer- 

 krachten (beide scholen)

• veiligheidsrondgang met Idewe 

 (beide scholen)

• plaatsen van extra sirenes 

 (GBS De Regenboog)

• visuele inspectie van de speeltoestellen 

 (GBS De Regenboog)

Kinderopvang
• opstellen evacuatieplan voor nieuwe boven- 

 verdieping (BKO Beselare)

• visuele controle van de speeltoestellen

 

 Technische dienst 
• opmaak inventaris materialen en gereed- 

 schap en de bijhorende veiligheidsinstructie- 

 kaarten opmaken of aanpassen 

• aanpassen overzicht taken werklieden en 

 aanpassen diverse risicoanalyses

• indienststellingsverslagen opmaken voor 

 nieuw materiaal 

• aankoop nieuwe werkkledij die voldoet aan 

 de geldende veiligheidsklasse

IDEWE
Onderzoeken

• jaarlijks periodiek onderzoek van de werk- 

 lieden en schoonmaaksters:

 6  gemeente, 4 OCMW

• jaarlijks gericht periodiek onderzoek van  

 de werklieden en schoonmaaksters:

 41  gemeente, 41 OCMW

• rijgeschiktheidsonderzoek: 

 5 gemeente, 1 OCMW

• onderzoek moederschapsbescherming: 

 2 gemeente 

• onderzoek werkhervatting: 

 2 gemeente, 14 OCMW

• voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij 

 aanwerving: 3  gemeente

• spontane raadpleging: 1 OCMW

•  tuberculinetest: 10 gemeente, 28 OCMW

•  audiometrie: 15 gemeente, 4 OCMW

•  longfunctietest: 4 gemeente

Vaccinaties door IDEWE

• griepvaccinaties: 53 gemeente, 33 OCMW

• tetanusvaccinatie: 3 gemeente

• Boostrix vaccinatie:  3 gemeente, 2 OCMW

• Hepatitis A + B vaccinatie: 1 gemeente

• Hepatitis A:  3 gemeente

Arbeidsongevallen

Er waren in 2016 5 arbeidsongevallen met 45 

dagen arbeidsongeschiktheid 
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Stedenbouwkundige vergunningen
In 2016 werden 250 aanvragen voor steden-

bouwkundige vergunningen ingediend, 19 daar- 

van werden geweigerd, 9 dossiers werden stop-

gezet, 1 dossier werd onontvankelijk verklaard 

en 22 dossiers zijn nog in behandeling. 8 dos-

siers waren meldingen, 2 daarvan waren niet 

rechtsgeldig en van 8 werd akte genomen. Uit-

eindelijk werden 191 stedenbouwkundige ver-

gunningen afgeleverd:

• (Ver)bouwen meergezinswoningen: 

 3 (12 woongelegenheden)

• Bouwen nieuwe woning: 17

• (Ver)bouwen land- en tuinbouw: 19

• Verbouwen en uitbreiden bestaande woning:  

 44

• Verbouwen en uitbreiden ambachtelijke  

 bedrijven, handel, horeca en diensten: 9

• Technische werken (reliëfwijziging, toe- 

 gangswegen, parkings): 13

• (Ver)bouwen en uitbreiden bijgebouwen: 45

• (Ver)bouwen en bouwen gemeenschaps- 

 voorziening: 2

• Slopen gebouwen: 9

• Publiciteit + uithangborden: 1

• Verbouwen en uitbreiden toerisme en  

 recreatie: 3

• Vellen bomen: 5

• Functiewijzigingen: 5

• Andere: 10

• Werken publiekrechtelijke rechtspersonen: 6 

Verkavelingsvergunningen 
en stedenbouwkundige attesten
In 2016 werden 5 verkavelingsvergunningen 

afgeleverd voor 38 loten bouwgrond. Ook wer-

den er 2 aanvragen ingediend voor een steden-

bouwkundig attest.  

Bouwmisdrijven
In 2016 werden 3 bouwmisdrijven vastgesteld. 

GECORO
In 2016 kwam de commissie vier keer samen.  

De GECORO adviseert de gemeenteraad bij het 

opmaken van ruimtelijke structuurplannen en 

de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplan-

nen. Verder verstrekt ze advies over steden-

bouwkundige verordeningen, vergunningsaan-

vragen en bezwaarschriften.

Stedenbouw & ruimtelijke ordening
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Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (GRUP) 
en onteigeningsplannen 
• Albertstraat Noord (Zonnebeke): aange-

vochten bij de Raad van State in 2011, beroep 

verworpen door de Raad van State in 2013, 

onteigeningsmacht ontvangen op 26 juni 2015, 

aankoop gronden deels afgerond

• Kraaiveldstraat (Passendale): goedkeuring 

bestek en offerteformulier door gemeenteraad 

in maart 2014, aanstelling studiebureau Geom-

ex in juni 2014 door het college van burgemees-

ter  en schepenen, schepencollege besliste in 

november 2015 om de opdracht uit te breiden 

tot het GRUP “Woonuitbreidingsgebied Kraai-

veldstraat”, een ontwerper werd aangesteld en 

een eerste voorontwerp werd

met het schepencollege besproken in decem-

ber 2015, in 2016 werd het voorontwerp gunstig 

geadivseerd door de GECORO maar ongunstig 

door de provincie en Ruimte Vlaanderen

• RWZI (Zonnebeke): beslissing gemeenteraad 

maart 2014 voor opmaak GRUP met onteige-

ningsplan voor uitbreiding waterzuiveringssta-

tion in Zonnebeke, Arcadis Gent maakt GRUP 

op en screeningsdossier in december 2014, de 

verdere opmaak van het RUP is voorlopig stop-

gezet  door moeilijkheden bij het verwerven 

van	grond,	Aquafin	is	op	zoek	naar	een	nieuwe	
locatie in de buurt

• Coopman Interieur (Zonnebeke): schepen-

college stelt een ontwerper aan voor de op-

maak van het GRUP in maart 2015, in septem-

ber 2015 volgt er een adviesvraag aan diverse 

besturen inzake de plan MER screeningsnota, 

voorontwerp werd in 2016 gunstig geadviseerd 

door GECORO

• Dorpskern Zandvoorde: bestek voor opmaak 

GRUP goedgekeurd in gemeenteraad

van oktober 2015, aanstelling ontwerper in 

december 2015 door schepencollege, vooront-

werp en langetermijnvisie werden uitgewerkt 

om als basis te dienen voor het ontwerp  van 

een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Gewestelijke Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen 
• Pasfrost: start voorontwerp na positief  

 planolgisch attest, dossier ligt voorlopig stil

• Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: 

 groenboek beleidsplan Ruimte Vlaanderen  

 goedgekeurd in mei 2012, witboek beleids- 

 plan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd in  

 november 2016

Provinciale Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen (PRUP) 
• Nonnebossenwooncluster: 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 Nonnebos- 

 sen te hernemen in 2 PRUPS, voorontwerp 

 besproken in september 2016 en gunstig  

 geadviseerd

• Nonnebossen-bos: gedeeltelijke goedkeu- 

 ring 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 Nonne- 

 bossen te hernemen in 2 PRUPS, vooront- 

 werp besproken in september 2016, negatief 

 advies Agentschap Natuur en Bos

• Vijverbos: gedeeltelijke goedkeuring van 

 het PRUP door de Vlaamse Regering in  

 oktober 2012, vernietiging in maart 2015  

 door de Raad van State, opmaak nieuw PRUP 

 door de provincie begin 2016, voorontwerp 

 besproken in september 2016, negatief  

 advies Agentschap Natuur en Bos.

 

 

Rooilijn- en onteigeningsplan 
• Goedkeuring bestek opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor Nonnebossen Noord, Oost,  

 West en Zuid door gemeenteraad in juni 2015, aanstelling ontwerper in maart 2015 door schepen- 

 college, de opmeting van de bestaande toestand is beëindigd

Vergunningenregister 
Op 14 januari en 19 juli 2016 werd het geactualiseerd vergunningregister overgemaakt aan Vlaamse 

Overheid, agentschap Ruimtelijke Ordening, afdeling West-Vlaanderen. 
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Gemeentelijke begeleidings-
commissie mobiliteit
In 2016 kwam de gemeentelijke begeleidings-

commissie  mobiliteit één keer samen. De com-

missie bestaat uit 5 vertegenwoordigers van 

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

schap wegen en verkeer West-Vlaanderen,  

2 van het departement mobiliteit en openbare 

werken van West-Vlaanderen, 1 van De Lijn en  

2 gemeentelijke ambtenaren. 

Verkeersreglementen
In 2016 keurde de gemeenteraad 7 (aanvul-

lende) verkeersreglementen goed. Het betreft  

reglementen voor de volgende straten/zones:

• Maagdestraat

• Komenstraat

• Memorialpark

• Schoolomgeving

• Bebouwde kommen

• Kloosterlaan

• Warden Oom Laan 

Mobiliteit
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Verkopen
• Verkoop stuk tuin van de oude pastorie te 

 Zandvoorde, locatie: tuin nabij de oude pas- 

 torie op de Zandvoordeplaats te Zandvoorde

• Verkoop stuk grond aan Eandis voor de oprich- 

 ting van een elektriciteitscabine, locatie: kruis- 

 punt Markizaatstraat – Slangenmeersstraat te  

 Beselare          

• Verkoop oud recyclagepark te Geluveld,  

 locatie: Kortekeerstraat 1 te Beselare

Aankopen
• Aankoop gronden Priem voor realisatie am- 

 bachtelijke zone Albertstraat Noord, locatie: 

 Albertstraat te Zonnebeke

• Aankoop gronden Tyvaert Gilbert – Gruson voor 

 realisatie ambachtelijke zone Albertstraat 

 Noord, locatie: Albertstraat te Zonnebeke

Grondafstand
• Kosteloze grondafstand naar het openbaar 

 domein van de wegzate van een gedeelte 

 van ‘Ter Berken’ te Zonnebeke

• Kosteloze grondafstand naar het openbaar  

 domein van de wegzate en aanhorigheden  

 van de verkaveling ‘Ter Berken’ te Zonnebeke

• Kosteloze grondafstand naar het openbaar 

 domein van wegenis- en groenzone nabij 

 de bejaardenwoningen in het Neerhof te  

 Beselare

• Kosteloze grondafstand naar het openbaar  

 domein van gedeelte verbindingsweg tussen 

 Wolvestraat – Beselarestraat te Zonnebeke

• Kosteloze grondafstand naar het openbaar  

 domein van de wegzate en aanhorigheden  

 van de verkaveling ‘De Renne’ te Zonnebeke

Gebruiken
• Overeenkomst met de Kerkfabriek Onze-Lieve- 

 Vrouw Zonnebeke voor gebruik voetweg  

 tussen parking nabij voetbalveld en de vrije 

 basisschool ‘De Wijzer’ te Zonnebeke

• Overeenkomst met VZW Vrij Katholiek Onder- 

 wijs Zonnebeke – Beselare voor gebruik school- 

 gebouw in de Vrije Basisschool te Beselare 

 voor muziek- en woordlessen

Huren
• Huur woning Berten Pilstraat  6 van het OCMW

• Goedkeuring akte houdende pachtbeëindiging 

 van Tyvaert Dirk voor realisatie ambachtelijke 

 zone ‘Albertstraat Noord’, locatie: Albertstraat  

 te Zonnebeke. 

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

bevordering van de economische belangen in 

de gemeente en heeft vooral een adviserende 

taak. De raad vormt een centrum van overleg 

van de KMO’s-, middenstandsverenigingen, zelf-

standigen en beoefenaars van een vrij beroep. 

De raad kwam in 2016 vier keer samen.

Zonnebon
De Zonnebon is een waardebon die je kan be-

steden bij lokale handelaars. De bon heeft een 

waarde van € 10 en wordt door het gemeente-

bestuur uitgegeven. In 2016 waren er 73 han-

delaars waarbij je de Zonnebon kon besteden. 

In totaal werden er 285 verkocht. De bon wordt 

ook als cadeau geschonken bij een geboorte 

(585) en op de dag van de nieuwe inwoners (50).

Handelaars
In 2016 waren er 1913 ondernemingen, hande-

laars en vrije beroepen in groot-Zonnebeke. 96 

ondernemingen zijn in 2016 gestart.

Lokale economie
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Acties voor ondernemers
Streekproductenwedstrijd

In 2016 organiseerde de dienst lokale economie 

samen met de dienst communicatie en de dienst 

voor toerisme een streekproductenwedstrijd. 

Handelaars die een product produceerden dat 

typisch gelinkt kon worden aan Zonnebeke, kre-

gen de kans om mee te dingen naar de titel van 

‘Streekproduct van Zonnebeke’. Alle kandidaten 

werden weerhouden en zo ging de strijd tussen:

• Passendalerburger (Passendaler)

• Rex Artus Tripel (Biernatie bvba)

• Zonnebeekse zonnetaart (Traiteur Bruno)

• Heksenijstaart &  Geschenkmand 

 met Beselaarse zuivelproducten  

 (Hoevewinkel ’t Kapelleke) 

• Westhoek hoeveboter 

 (Hoeveproducten Sioen)

• Zonnebeekse lange vingers 

 (Kwaliteitsslagerij Hans).

De winnaar van de wedstrijd werd kwaliteits- 

slagerij Hans met de Zonnebeekse Lange Vin- 

gers (gedroogde worst van kwaliteitsvol var-

kensvlees (Duroc D’Olives), 48 uur gedroogd 

en daarna licht gerookt boven een zaagsel van 

beuk en eik met een toevoeging van Provençaal-

se kruiden). Zowel het publiek (via een online 

stemming) als de jury stemden de Lange Vingers 

tot nummer 1.

Zonnebatjes

Elk	 jaar	 steunt	 de	 gemeente	 financieel	 en	 ma-

terieel	 braderie	 de	 Zonnebatjes.	 Hun	 affiche	
verschijnt in het gemeentelijk infomagazine. De 

technische dienst helpt met de opbouw van de 

podia en er wordt een dotatie voorzien. 

Big Sun Link

Om de drie jaar steunt de gemeente de orga-

nisatie van het Big Sun Link Event, een be-

drijvencontactdag voor alle ondernemers uit 

groot-Zonnebeke. De tweedaagse bestaat uit 

een netwerkevent en een beurs voor het grote 

publiek.

In februari 2016 was er de ‘Avond van Big Sun 

Link’, een netwerkavond voor Groot-Zonne-

beekse ondernemers.



Woonkwaliteit 
• In 2016 werden 5 woningen ongeschikt/ 

 onbewoonbaar verklaard, 2  daarvan werden  

 gesloopt. 

• Voor 7 woningen die aan de Vlaamse woning- 

 kwaliteitsnormen voldoen, werd een confor- 

 miteitsattest afgeleverd. 

• Er werden 6 woningen opgenomen op de 

 Vlaamse inventaris verwaarlozing.

De woondienst is gestart met een bevraging 

over de kwaliteit van de huurwoningen in de 

deelgemeente Zandvoorde.

Leegstand 
In 2016 werden er 31 woningen opgenomen in 

de gemeentelijke inventaris van leegstaande  

woningen en gebouwen, waardoor er op 

31/12/2016 in totaal 79 woningen op het leeg-

standsregister stonden. 16 van hen moesten een 

leegstandsheffing	 betalen,	 33	 gevallen	 wer-

den	vrijgesteld	van	de	heffing.	Er	werden	ook	6	 
woningen geschrapt uit  het leegstandsregister.   

Tweede verblijven 
In 2016 stonden er 70 woningen op de lijst met 

tweede verblijven. 

Onbebouwde percelen 
Op 1/1/2016 waren er 106 onbebouwde  

percelen in verkavelingen en 48 onbebouwde 

percelen in woongebied.

Info & advies
De woondienst is het aanspreekpunt voor inwo-

ners met vragen over wonen, bijvoorbeeld over 

het verbouwen van de woning, premies, soci-

ale huisvesting, huren en verhuren of energie  

besparen. De technisch medewerker gaat ter 

plaatse om inwoners te adviseren over renova-

tiewerken en energiebesparing in de woning. 

In Zonnebeke registreerde de woondienst 639 

klantencontacten, waarvan 128 huisbezoeken.

Sociale huisvesting
Volgende sociale bouwprojecten werden (deels) 

gerealiseerd in 2016:

Sociale huisvestingmaatschappij De Mandel

• Ter Berken, Zonnebeke: 6 sociale huurwonin- 

 gen en 2 sociale koopwoningen 

• Hoek Langemarkstraat - IJzerweg, Zonne- 

 beke: 7 sociale huurwoningen 

• Kerkplein, Beselare: 8 sociale huurapparte- 

 menten 

Sociale huisvestingmaatschappij Ons Onderdak

• Tuinwijk, Geluveld: afbraak seniorenwonin- 

 gen en bouw van 10 sociale huurapparte- 

 menten

27 gezinnen schreven zich via de woondienst in 

voor sociale huisvesting.

 

Energie
In 2016 werd een infoavond georganiseerd over 

energiezuinig verwarmen en ging de tweede 

editie van de woon- en energiebeurs door in 

OC ‘t Zonnerad. Via de groepsaankoop groene 

stroom veranderden 365 gezinnen van energie-

leverancier. Ook werden er 14 Vlaamse energie-

leningen afgesloten.
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Wonen



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

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 verkeers- 

 signalisatie

Onderhoud onroerend patrimonium
Gemeentehuis, begraafplaatsen en lijkenhui-

zen, jeugdhuis De Moane, monumenten, ker-

ken en kerkpleinen, kasteeldomein, Platoon-

huisje, Memorial Museum Passchendaele 1917,  

bibliotheek, landhuis, kenniscentrum, gemeen-

tescholen, OC’s, voetbalpleinen en gebouwen, 

brandweerkazerne, sporthal, schutterslokaal, 

kinderopvang, kortekeer, elektriciteitscabines

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

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

• Gemeentewegen: buurtwegen groot verkeer:  

 66,54 km

• Andere verharde wegen: 149,115 km

• Lengte van de onbevaarbare waterlopen  

 2e categorie: 24 038m

• Lengte van de onbevaarbare waterlopen  

 3e categorie: 29 634m

• Niet ingeschreven waterlopen: 4 294m

Wagenpark
De technische dienst beschikt over 14 aan- 

hangwagens, 3 vrachtwagens, 1 houthakselaar, 

1 minigraver, 1 tractor, 1 veegborstel voor de 

tractor, 2 heftrucks, 6 wagens, 9 bestelwagens 

en 1 mobiel podium.

Werken
• Voltooiing omvorming OC Passendale tot  

 BKO Passendale

• Voltooiing verbouwingswerken BKO Beselare 

• Volledige heropfrissing en vernieuwing TCC

• Voltooiing Legacy wandelroutes en parking 

 aan het Polygoonbos

• Uitbreiding De Zonnebloem met 2 kleuter- 

 klassen

Groenbeheer & technisch onderhoud

De technische dienst was in 2016 vooral bezig met volgende projecten: 

64    Jaarverslag 2016 - Zonnebeke I Groenbeheer & technisch onderhoud



Wegen- en rioleringswerken
• Riolerings-, wegenis- en omgevingswerken in 

 de Albertstraat en de Langemarkstraat in 

 Zonnebeke (april 2015 – april 2016)

 Opdrachtgever: VMSW i.s.m. de gemeente  

 Zonnebeke

• Riolerings-, wegenis- en omgevingswerken 

 sociaal woonproject Hertog van Brabant in 

 de IJzerweg in Zonnebeke (januari 2016 –  

 april 2016)

 Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke

• Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 

 in de Kloosterlaan en de Beselareplaats in 

 Beselare (mei 2016 – augustus 2016)

 Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke

• Heraanleg schoolomgeving VBS de Biesweide  

 in de Kloosterlaan in Beselare (mei 2016 –  

 december 2016)

 Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke

• Heraanleg verbindingsweg Wervikstraat –  

 Warden Oomlaan in Beselare (september  

 2016 – november 2016)

 Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke

• Structurele herstellingswerken KWS-verhar- 

 ding op de gewestweg N303 Wervikstraat in 

 Beselare (oktober 2016 – november 2016)

 Opdrachtgever: Agentschap Wegen en  

 Verkeer West-Vlaanderen

 

 

• Aanleg van een rotonde op de N303 Wervik- 

 straat – Kasteelstraat in Beselare 

 (start december 2016)

 Opdrachtgever Agentschap Wegen en  

 Verkeer West-Vlaanderen i.s.m. de gemeente 

 Zonnebeke

• Herstellingswerken landelijke wegen 2015- 

 2016 (diverse landelijke wegen) 

 (september 2015 – november 2016)

Werken door de nutsmaatschappijen  
aan de nutsleidingen in opdracht van 
de gemeente
•  Ondergronds brengen van het LS- en OV-net  

 langs de Wervikstraat in Beselare t.h.v. de 

 aanleg nieuwe rotonde 

• Vernieuwen van de toevoerleiding drink- 

 water DM 300 GVK in de Westrozebekestraat,  

 ’s Graventafelstraat, Tynecotstraat en de  

 Vijfwegenstraat in Passendale

 Opdrachtgever: De Watergroep

• Ombouw van de drie DWA-pompstations in 

 Geluveld naar een semi I-view alarmbewa- 

 kingssysteem

 Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke i.s.m.  

	 Aquafin	N.V.
• Aanleg van LS, MD, OV, waterleiding en alle 

 telecommunicatienetten in diverse straten

 Opdrachtgever: Eandis, De Watergroep,  

 Proximus, Telenet
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Openbare werken

In 2016 zijn volgende werken uitgevoerd aan wegen, rioleringen, nutsleidingen en waterlopen:
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Onderhoud van waterlopen 3e Cat., 
langsgrachten en RWA-riolering
• Maaien van grachten en zoomwegen langs 

 de gemeentewegen (2 beurten/jaar)

• Jaarlijks preventief en curatief onderhoud 

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

 grachten langs de gemeentewegen i.k.v. de 

 goede waterhuishouding en de strijd tegen 

 wateroverlast (+/- 45.000 lm)

• Jaarlijks preventief ruimen van alle straat- 

 kolken langs de gemeentewegen

 (2 beurten/jaar)

Sneeuw- en  gladheidsbestrijding
In 2016 waren er i.h.k.v. sneeuw- en gladheids-

bestrijding 14 strooidagen op de gemeentelijke 

wegen. 

ICT

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

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

en de gemeentelijke basisscholen.

In 2016 werden volgende grote projecten uitgevoerd:

• Verdere uitbouw interne digitale werking.

• Vernieuwing serverpark en extra servers (om en bij de € 100 000 investeringen in hardware

 en software)

• Aanpak mappenstructuur

• Aanzet voor de I-monitor
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OCMW

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

beke.be.
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meldingen Zone 30296 29546 29576 30787 31809 30284 30785 30039 30580
 Zonnebeke 2145 2250 2354 2562 2587 2661 2572 2495 2411
          
          
Zonnebeke Gevonden oorlogsmunitie 272 259 245 291 301 225 406 346 320
Zonnebeke Verlies documenten 138 145 139 137 165 115 133 82 56
Zonnebeke Diefstal algemeen 99 129 137 146 154 119 105 154 114
Zonnebeke Moeilijkheden bezoeksrecht 63 28 36 32 19 52 50 18 33
Zonnebeke Moeilijkheden gezin 62 74 53 43 32 50 41 62 57
Zonnebeke Opzettelijke beschadigingen 43 56 37 30 41 30 29 34 24
Zonnebeke Onbeheerde dieren 89 117 82 89 71 96 70 91 87
Zonnebeke Fietsdiefstallen 13 12 82 89 11 6 8 16 9
            
Verkeers- Zone 1954 1924 1998 1845 1778 1679 1627 1620 1730
ongevallen Zonnebeke 153 180 165 142 170 160 133 154 136
          
Zonnebeke Met doden 0 2 0 0 2 0 1 2 0
Zonnebeke Met Lichamelijk Letsel 48 54 45 44 40 37 33 37 36
Zonnebeke Enkel stoffelijke schade 105 124 120 98 128 123 99 115 100
          
Verkeers-
controles Grondgebied Zonnebeke      
Snelheid Gecontroleerde voertuigen 43011 25213 31742 29408 33054 25061 31923  
 Gewone overtreding (+16) 1843 1763 2768 3136 2958 1918 2277 4858 2612
 tussen + 17 en +26 1268 791 893 894     
 tussen + 27 en +36 289 215 237 197     
 +37 en hoger 93 84 98 74     
          
Alcohol Save 607 492 545 770 637 1288 1208 1895 1498
 Alarm 17 16 11 15 8 14 22 22 21
 Positief 32 21 19 21 8 23 42 41 28
          
Drugs in  2 2 2 0 2 1 2 3 2
het verkeer
          
Gordel Niet dragen van 169 55 61 43 64 65 103 106 78
GSM Gebruik tijdens sturen 22 7 9 6 20 23 12 142 110
Keuring geen geldige 46 20 27 17 27 22 21 52 37
Verzekering geen geldige 41 27 25 30 21 27 27 23 42
Rijbewijs Overtreding op  35 16 19 11 12 10 13 19 19
Bromfietsen	 TE	overtredingen	 2	 2	 0	 0	 1	 7	 0	 3	 1

Politie & GAS



Zonnebeke maakt deel uit van de Hulpverleningszone Westhoek. Zij beschikken over een eigen jaar-

verslag dat kan opgevraagd worden via hun website: www.brandweerwesthoek.be. 
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Brandweer

GAS
In 2016 werden 26 dossiers ingediend via de politie voor de navolgende feiten:

• beschadiging onroerend goed (1x)

• beschadiging andermans roerende goederen (16x)

• lawaaihinder (8x)

• inname openbaar domein zonder vergunning

Bij geen enkel dossier werd de GAS procedure opgestart omdat  de dader(s) onbekend waren of omdat 

er onvoldoende bewijslast was.  
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De Regenboog

189 leerlingen 

waarvan 75 

kleuters en 

114 lagere 

school kinderen

De Biesweide

307 leerlingen 

waarvan 118 

kleuters en 

189 lagere 

schoolkinderen

 

De Zonnebloem

195 leerlingen 

waarvan 88 

kleuters en

107 lagere 

schoolkinderen

De Fontein

286 leerlingen 

waarvan 107 

kleuters en 

179 lagere 

schoolkinderen

De Wijzer

288 leerlingen 

waarvan 104 

kleuters en 

184 lagere 

schoolkinderen

 

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 2016



Contactgegevens

Gemeentebestuur Zonnebeke

Langemarkstraat 8

8980 Zonnebeke

T 051 48 00 60

E info@zonnebeke.be

W www.zonnebeke.be


