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Beste lezer,

Hierbij vind je in een notedop het verslag 
van 2014.  Aan de hand van feiten en cijfers 
bieden we een terugblik op 2014.

De schepen van communicatie,
Ingrid Vandepitte

De burgemeester,
Dirk Sioen
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hoofd
personeels-
dienst

hoofd
burgerza-
ken

hoofd
ruimtelijke
ordening

hoofd
milieudienst

financieel  
beheerder =
hoofd financiële
dienst

1 mede-
werker

3 mede-
werkers

3 mede-
werkers

2 mede-
werkers

3 mede
werk

Gemeente Zonnebeke
Structuur

Gemeentesecretaris Francis Claeys

De secretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Hij staat aan het hoofd 
van het personeel en coördineert de gemeentediensten.

Zijn taken bestaan ondermeer uit de voorbereiding van de dossiers van het College 
van burgemeester en schepenen en ook van de gemeenteraad. Hij is aanwezig bij 
zowel de zittingen van het college als bij deze van de gemeenteraad en stelt van 
beide de notulen op. Daarnaast ondertekent hij mee alle stukken, zoals brieven, die 
uitgaan van de gemeente.

Buiten deze wettelijk voorgeschreven taken houdt de gemeentesecretaris zich be-
zig met (personeels)management en streeft hij de optimalisering van de gemeen-
tediensten na. Andere dingen die hem nauw aan het hart liggen zijn: opleiding en 
motivatie van het personeel en aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening.

gemeente-
secretaris
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communicatieambtenaar

stafmedewerker

secretariaatsmedewerker

ICT deskundige

hoofd
milieudienst

hoofd
technische
dienst

hoofd
open-
bare
wer-
ken

hoofd
woon-
dienst

hoofd
vrije tijd en 
welzijn

hoofd
museum en
toerisme

3 mede-
werkers

2 mede-
werkers

1 medewerker
administratie

hoofd groen-
dienst

hoofd werklieden

hoofd 
poetsploeg

13 mede-
werkers

11 mede-
werkers

1administratief 
medewerker

3 locatieverant- 
woordelijken

20 begeleiders

5 mede-
werkers

15 mede-
werkers

1 conciërge

14 mede-
werkers

senioren-
ambtenaar

jeugd- 
consulent

archivaris &
evenementenverantwoordelijke

sportfuncti-
onaris

coördinator 
BKO

bibliotheca-
ris

5 medewerkers 
onthaal & uitleen-
dienst

gemeente-
secretaris

gemeente Zonnebeke 
structuur | 7    



Er is ook één centraal kerkbestuur en 
een kerkfabriek voor de Protestanse kerk 
in Ieper.

Samenstelling

Voorzitters kerkfabrieken

St. Martinus (Beselare)
Antoon Soenen

St. Audomarus (Passendale)
Gerdy Desmet

St. Margaretha (Geluveld)
Frans Desmet

St. Bartholomeus (Zandvoorde)
Johnny Blanckaert

O.L.V (Zonnebeke)
Frans Decloedt

Protestantse kerk (Ieper)
Ismaël Merlevede

Leden centraal kerkbestuur

Vertegenwoordiger Geert Roseeuw
Voorzitter   Decloedt Frans
Secretaris   Albert Tanghe
Expert   Yves Steverlynck
Lid    Ria Vandesompele

Gemeente Zonnebeke
algemeen

In totaal telt Zonnebeke 12 402 
inwoners, verspreid over de vijf 
deelgemeenten. De totale opper-
vlakte van groot-Zonnebeke be-
draagt 6.757 ha. 

Oppervlakte detail (ha)

Zonnebeke:  1644 
Beselare:   1462 
Geluveld:  774 
Pasendale: 2222 
Zandvoorde:  655 

Zonnebeke is gelegen in de provincie West-Vlaanderen, meer 
bepaald in het zuiden van de Westhoek. De gemeente is een fu-
sie van vijf dorpen: Beselare, Geluveld, Passendale, Zandvoor-
de en Zonnebeke. 

Bijkomende informatie

Politiezone:   ARRO Ieper
Administratief 
arrondissement:   Ieper
Kieskanton:   Zonnebeke
Gerechtelijk 
kanton:   Wervik
Arbeidsrechtbank:  Ieper
Politierechtbank:  Ieper
Rechtbank van  
koophandel:  Ieper
Kerkfabrieken:  5 (St. Marti-
nus Beselare, St. Margaretha Ge-
luveld, St. Bartholomeus Zand-
voorde en O.L.V. Zonnebeke) 
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Politieke
organen

De gemeenteraad

Tweede schepen
HOFLACK Luk 
Dadizelestraat 128 - 8980 BESELARE 
Inspraak

Derde Schepen
VANDERHAEGHEN Sabine  
Dadizelestraat 34 - 8980 BESELARE 
Inspraak

Vierde Schepen
VANDEPITTE Ingrid  
Goudbergstraat 2 - 8980 PASSENDALE 
CD&V

Vijfde Schepen
DEMONIE Johan 
Oude Wervikstraat 9 - 8980 BESELARE  
Inspraak

OCMW-Voorzitter
VANDER MEIREN Maria 
Kleine Molenstraat 29 - 8980 ZONNEBEKE 
Inspraak

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraad 
vinden gewoonlijk plaats op maandag 
en worden voorgezeten door de voor-
zitter van de gemeenteraad.

In 2014 kwam de gemeenteraad 10 
keer samen: 10 februari, 10 maart, 14 
april, 12 mei, 10 juni, 7 juli, 9 septem-
ber, 13 oktober, 17 november en 22 de-
cember 2014.

Leden

Burgemeester
CARDOEN Dirk 
Beselarestraat 266 - BESELARE  
Inspraak 

Eerste schepen
SIOEN Dirk 
Ieperstraat 21 - 8980 ZONNEBEKE 
Inspraak

politieke organen  | 9 



Gemeenteraadslid
BLONDEEL Luc   
Beselarestraat 92 - 8980 ZONNEBEKE 
Sp.a

Gemeenteraadslid
BRYON Franky 
Menenstraat 194 - 8980 GELUVELD  
Sp.a

Gemeenteraadslid
D’ALLEINE Thijs 
Oude Komenstraat 16 - 8980 GELUVELD  
Inspraak

Gemeenteraadslid
D’HELLEM Evelien  
Geluwestraat 10/0101 - 8980 ZONNEBEKE  
Sp.a

Gemeenteraadslid
DELEU Frans 
Sportlaan 8 - 8980 BESELARE  
Inspraak

Gemeenteraadslid
DENORME Patrick 
Vijfwegestraat 2 - 8980 PASSENDALE 
CD&V

Gemeenteraadslid
DESCHEEMAEKER Michiel 
Lange Dreve 8F - 8980 ZONNEBEKE 
Inspraak

Gemeenteraadslid
DEBUCQUOY Marie 
Molenstraat 15 - 8980 PASSENDALE 
Inspraak

Gemeenteraadslid
DURNEZ Paul  
Tresoriersstraat 21 - 8980 ZONNEBEKE 
CD&V

Gemeenteraadslid
JONCKHEERE Joachim 
Nieuwstraat 50/202 - 8980 BESELARE 
CD&V

Gemeenteraadslid
LELEU Johan 
Oude Moorsledestraat 10B - 8980 PASSENDALE 
Inspraak

Gemeenteraadslid
MEERSSEMAN Koen  
Warden Oomlaan 25 - 8980 BESELARE 
CD&V

Gemeenteraadslid
PATTYN Wendy 
Zillebekestraat 34 - 8980 ZONNEBEKE 
Sp.a

Voorzitter
VANDOOLAEGHE Jan 
Langemarkstraat 9 A - 8980 ZONNEBEKE 
Inspraak

Gemeenteraadslid
VERMEEREN Maxim    
Langemarkstraat 90 - 8980 ZONNEBEKE 
Sp.a

Gemeenteraadslid
VANGHELUWE Sophie 
Potegemstraat 6 - 8980 PASSENDALE 
Inspraak

Gemeenteraadslid
VERSTRAETE Marc 
Schipstraat 46 - 8980 PASSENDALE 
CD&V
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Het college van  
burgemeester en  

schepenen

Burgemeester 
Voorzitter college

Schepenen

OCMW Voorzitter 
Schepen van rechtswege

politieke organen  | 11

Zittingen

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



LEDEN
Burgemeester
CARDOEN Dirk | Inspraak 

• Algemeen beleid en coördinatie
• Noodplanning
• Brandweer 
• Politie + G.A.S.
• Erediensten 
• Ruimtelijke ordening en stedenbouw
• Onroerend patrimonium: beheer 
• Preventie 
• Ontvangsten in het algemeen
• Huisvesting

Eerste schepen
SIOEN Dirk | Inspraak

• Personeel technische dienst werklieden 
• Begraafplaatsen onderhoud 
• Onderhoud patrimonium 
• Openbare werken via externe aannemers 
• Riolering en grachten 
• Nutsvoorzieningen

Tweede schepen
HOFLACK Luk | Inspraak 

• Onderwijs 
• Financiën en begroting 
• Duurzaam beleid en energie 
• Internationale samenwerking 
• Jeugd

Derde Schepen
VANDERHAEGHEN Sabine | Inspraak 

• Archief 
• Toerisme en onroerend erfgoed 
• Museum en erfgoed  
• 14-18 en herdenking 100 jaar Groote Oorlog 
• Buitenschoolse kinderopvang 
• Volksgezondheid

Vierde Schepen
VANDEPITTE Ingrid | CD&V

• Communicatie 
• Lokale economie en middenstand
• Cultuur 
• Bibliotheek 
• Feestelijkheden
• Sport en beweging

Vijfde Schepen
DEMONIE Johan | Inspraak

• Groendienst 
• Landbouw 
• Dierenwelzijn leefmilieu 
• Huisvuil en containerpark
• Mobiliteit

OCMW-Voorzitter
VANDER MEIREN Maria | Inspraak

• Informatica 
• Armoede 
• Gelijke kansenbeleid 
• Burgerlijke stand en bevolking 
• Senioren 
• Sociale zaken
• Personeel administratief  12 | politieke organen   



De financiële
dienst

Budget 
Het budget van 2014 werd op 24 de-
cember 2014 goedgekeurd door de ge-
meenteraad. De ramingen van de ont-
vangsten en uitgaven werden in de loop 
van het jaar drie keer aangepast.

In de kijker [Budget]
Elke organisatie wil efficiënt zijn doelen 
bereiken, daarom is er nood aan een 
gestructureerde planning. Een planning 
geeft stapsgewijs aan wat een
organisatie de komende jaren verwacht 
van zijn beleid (o.a. te verwachten
omzet/kosten/winst). 

Wanneer een planning met cijfers wordt 
onderbouwd, ontstaat een budget. Het 
budget is dus een cijfermatige weer-
gave van alle geplande activiteiten in 
een toekomstige periode (bijvoorbeeld 
1 jaar).

financiële dienst | 13     

In de kijker 
[Operationeel versus  
financieel]
Operationele ontvangsten en uitgaven 
komen voort uit de operationele werking 
van de organisatie, de dagdagelijkse 
werking en taken van de gemeente. 

Financiële ontvangsten en uitgaven heb-
ben helemaal geen betrekking op het 
dagelijks beheer van de gemeente, zij 
ontstaan door financiële transacties.

De operationele ontvangsten en uitga-
ven omvatten alle categorieën behalve 
de financiële ontvangsten en uitgaven. 



3.512.623

6.721.090

3.517.776

0 2.286.002

139.859

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale

lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen,

waardeverminderingen

en voorzieningen
4. Specifieke kosten

sociale dienst OCMW

5. Toegestane

werkingssubsidies

Jaarrekening 2014: exploitatie - uitgaven

Jaarrekening 2014: exploitatie - ontvangsten

2.085.702

7.439.981

5.525.187

2.893.480

2.631.707
1. Opbrengsten uit de

werking

2. Fiscale opbrengsten en

boetes

3. Werkingssubsidies

a. Algemene

werkingssubsidies

b. Specifieke

werkingssubsidies
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I. Kosten       16 560 765 

A. Operationele kosten     16 177 350
1. Goederen en diensten     3 512 623
2. Bezoldigingen, sociale lasten  
en pensioenen       6 721 090
3. Afschrijvingen, waarde- 
verminderingen en voorzieningen    3 517 776
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW   0
5. Toegestane werkingssubsidies    2 286 002
6. Andere operationele kosten    139 859 

B. Financiële kosten     216 098
C. Uitzonderlijke kosten     167 317
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa  0
2. Toegestane investeringssubsidies   167 317
  

II. Opbrengsten    17 098 458 

A. Operationele opbrengsten   15 091 395
1. Opbrengsten uit de werking    2 085 702
2. Fiscale opbrengsten en boetes    7 439 981
3. Werkingssubsidies      5 525 187
 a. Algemene werkingssubsidies   2 893 480
 b. Specifieke werkingssubsidies   2 631 707
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW   0
5. Andere operationele opbrengsten   40 525 

B. Financiële opbrengsten    1 071 566
C. Uitzonderlijke opbrengsten   935 497
  

III. Overschot/tekort 
van het boekjaar    537 693
A. Operationeel overschot/tekort   -1 085 955
B. Financieel overschot/tekort   855 468
C. Uitzonderlijk overschot/tekort   768 180
  

IV. Verwerking van het over- 
schot of tekort van het boekjaar   537 693
A. Rechthebbenden uit het over-   0
schot van het boekjaar
B. Tussenkomst door derden in 
het tekort van het boekjaar    0
C. Over te dragen overschot of  
tekort van het boekjaar     537 693

 financiële dienst | 15 



Balans op 31 december 2014

ACTIVA

Vaste activa

A. Vorderingen op lange termijn

B. Financiële vaste activa
C. Materiële vaste activa
D. Immateriële vaste activa
Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleg
gingen

B. Vorderingen op korte termijn

C. Voorraden en bestellingen in uit
voering

D. Overlopende rekeningen v
actief

E. Vorderingen op lange termijn die 
binnen het jaar vervallen

TOTAAL ACTIVA

14 | financiële dienst

[In de kijker]

Balans

Eigen vermogen

Activa

Vaste activa

Passiva

Vlottende  
activa

Materiële 
vaste activa

Immateriële 
vaste activa

Financiële 
vaste activa

Vorderingen

Liquide  
middelen

Overlopende 
rekeningen

Momentopname met overzicht 
van activa en de passiva

Bezittingen van een organisa-
tie

Financieringsbronnen voor de 
bezittingen

Bezittingen (activa) -  
schulden (vreemd vermogen)

Bezittingen die voor lange 
tijd in de organisatie blijven, 
bijvoorbeeld gebouwen

Bezittingen die sneller de 
organisatie verlaten, bijvoor-
beeld voorraden

Tastbare zaken zoals compu-
ters of auto’s

Niet tastbare zaken zoals re-
search of goodwill

Beleggingen op lange termijn

Openstaand bedrag dat de 
klant nog aan de organisatie 
moet betalen

Kasgelden

Rekeningen die kosten en op-
brengsten aan het juiste jaar 
toewijzen

  16 | financiële dienst      



Balans op 31 december 2014

PASSIVA

70 876 089 Eigen vermogen 68 674 827

orderingen op lange termijn 3 687 755 I. Nettoactief 68 674 827

B. Financiële vaste activa 9 579 090

C. Materiële vaste activa 56 608 218

D. Immateriële vaste activa 1 001 026

6 153 789 Vreemd vermogen (schulden) 8 355 051

A. Liquide middelen en geldbeleg- 4 457 845 A. Schulden op korte termijn 3 650 739

orte termijn 1 573 422 B. Schulden op lange termijn 4 704 312

aden en bestellingen in uit- 0

eningen van het 0

orderingen op lange termijn die 
allen

122 522

AAL ACTIVA 77 029 879 TOTAAL PASSIVA 77 029 879
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De personeels-
dienst

[In de kijker] 
rechtspositieregeling -  
voltijdse equivalenten (VTE) - 
statutair vs. contractueel & 
Gesco

De rechtspositieregeling omvat de 
rechten en plichten van de personeelsle-
den, de regels voor aanwervings- en be-
vorderingsprocedures, bepalingen voor 
de loopbaan, opleiding, evaluatie, verlo-
ven en afwezigheden, salaris, toelagen 
en vergoedingen.

De werkzaamheidsgraad in voltijdse 
equivalenten (VTE) geeft de voltijdse 
personeelsbezetting weer. Bijvoorbeeld 
1 voltijdse werknemer = 1 VTE, 1 half-
tijdse werknemers = 0,5 VTE.

Een ‘statutair’ heeft geen individuele 
arbeidsovereenkomst, maar valt onder 
het specifieke statuut van de ambtena-
ren. De arbeidsvoorwaarden, de (ziekte)
verlofregeling en de pensioenregeling 
liggen vast zonder dat de medewerker 
er inspraak in heeft.

Zoals de naam het al aangeeft, heeft een 
contractueel wél een arbeidscontract. Er 
is dus een verbintenis tussen twee par-
tijen. De contractuele personeelsleden 
vallen onder de arbeidsreglementering 
en sociale zekerheidsregeling zoals de 
werknemers in de privé-sector. Gesco’s 
zijn gesubsidieerde contractuelen.

  18 | personeel



Personeelstoestand
31 december 2014

Administratie

Het administratief personeel bestaat uit 19 sta-

tutairen, 32 contractuelen en 14 Gesco’s, goed 

voor 15,9 VTE’s bij de statutairen, 24,03 
VTE’s bij de contractuelen en 10,2 VTE’s bij de 

Gesco’s. In totaal werken er 65 mensen op de 

adminstratie, goed voor 50,13 VTE’s.

Poetsploeg

De poetsploeg bestaat uit 1 statutair, 11 contrac-

tuelen en 10 Gesco’s, goed voor 1 VTE bij de 

statutairen, 7,95 VTE’s bij de contractuelen en 

8,29 VTE’s bij de Gesco’s. In totaal werken er 

22 mensen bij de poetsploeg, goed voor 17,24 
VTE’s.

Begeleidsters kinderopvang

Er zijn 19 contractuelen en 15 Gesco’s bij de 

begeleidsters voor de kinderopvang, goed voor 

8,74 VTE’s bij de contractuelen en 7,5 VTE’s 
bij de Gesco’s. In totaal zijn er 34 begeleidsters, 

goed voor 16,24 VTE’s.

Technische ploeg

De technische ploeg bestaat uit 

5 statutairen, 9 contractuelen 

en 14 Gesco’s, goed voor 5 
VTE’s bij de statutairen, 8,58 
VTE’s bij de contractuelen en 

14 VTE’s bij de Gesco’s. In to-

taal werken er 28 mensen bij 

de technische ploeg, goed voor 

27,58 VTE’s.

personeel | 19



Algemeen totaal

In totaal zijn er 149 personeelsleden tewerk gesteld waarvan 25 statutair, 71 con-
tractueel en 53 Gesco’s. Dit stemt overeen met 21,9 VTE’s bij de statutairen, 49,29 
VTE’s bij de contractuelen en 39,99 VTE’s bij de Gesco’s, goed voor een totaal van 
111,18 VTE’s in totaal.

Personeel - leeftijd

16
22

18

56

9

49

35

93

Statutairen Contractuelen Gesco's Totaal

Personeels volgens geslacht

Mannen Vrouwen

32%

30%

15%

23%

> 50 jaar

41 - 50 jaar

31 - 40 jaar

< 30 jaar
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Personeelswijzigingen

Indiensttredingen

In 2014 waren er 37 indiensttredingen waar-
van 1 statutair, 31 contractuelen en 5 Gesco’s.

Uitdiensttredingen

In 2014 waren er 17 uitdiensttredingen waar-
van 2 statutair, 8 contractuelen en 7 Gesco’s

Ambtshalve verplaatsingen

In 2014 was er 1 ambtshalve verplaatsing.

Monitoren vakantiewer-
king

In totaal werden er 13 monitoren aangesteld 
om de vakantiewerking in goede banen te lei-
den.
.

Begeleiders kinderop-
vang

Jobstudenten

Zwerfvuilbusters

4 begeleiders kwamen de kinderop-
vang versterken tijdens de zomer-
vakantie.

Er werd 1 jobstudent aangeworven 
om het museum in de zomervakan-
tie bij te staan. 

In totaal werden er 48 zwerfvuil-
busters aangesteld om de Zonne-
beekse wegen in de paasvakantie 
zwerfvuilvrij te maken.

Op 31/12/2014 waren er 36 personen aangesteld als vrijwilliger bij de 
vrijwillige brandweer van Zonnebeke. Er gebeurden geen wijzigingen 
in 2014.

Brandweerpersoneel

personeel | 21



De uitleen
dienst

Erkende verenigingen uit de gemeente kunnen gratis beroep doen op de 
gemeentezalen en het materiaal van de uitleendienst. Alle informatie van 
de uitleendienst is terug te vinden in de uitleenbrochure van de gemeen-
te Zonnebeke.

Verhuur zalen

Beselare
OC De Leege Platse 446 
De Kortekeer  99
Gemeentehuis  6
Gemeenteschool  0 
Schutterslokaal  16 

Geluveld
OC ‘t Gelevelt  467 
Gemeenteschool  21

Passendale
OC Passchendaele 242

Zandvoorde  
OC Santforde  91

Zonnebeke
OC ‘t Zonnerad  708 
Gemeenteschool  3
TOTAAL   2298

Door de bouw van OC De Leege Plat-
se werd het gebruik van gemeente-
huis, -school en schutterslokaal stop-
gezet. Vanaf 1 juli werd het gebruik van 
OC Passchendaele afgebouwd voor de 
komst van de nieuwe BKO. 
Voor OC’s De Leege Platse, ’t Zonnerad 
en ’t Gelevelt wordt 1 gebruik aangere-
kend wanneer een vereniging alle zalen 
in het OC aanvraagt. Eén weekendacti-
viteit telt ook als 1 gebruik.

Verhuur materiaal

Volgend materiaal wordt gratis ter be-
schikking gesteld voor Zonnebeekse 
verenigingen: plooistoelen, plooi- en 
partytafels, podiumelementen of mo-
biel podium (betalend!), verdeelkasten, 
nadars en tentoonstellingsmateriaal. 

In 2014 werden er in totaal 421 aanvra-
gen geregistreerd. Het materiaal wordt 
ter plaatse gebracht door de technische 
dienst en terug opgehaald.

Januari   25 | Februari  23
Maart    22 | April   33
Mei    19 | Juni   34
Juli    18 | Augustus  37
September   52 | Oktober  33
November   39 | December  44

Mobiel podium werd 24 maal gebruikt en 
de tribune in OC De leege platse werd 18 
maal verplaatst. Het onthaal maakt kopies 
voor de verenigingen.

Sporthal

In 2013 werd een nieuwe sport-
vloer gelegd waardoor er enkel nog  
sportactiviteiten mogen doorgaan in 
de sporthal. De sporthal kan gratis ge-
bruikt worden door Zonnebeekse ver-
enigingen.
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Info Zonnebeke

De gemeente Zonnebeke brengt tweemaandelijks de Info Zonnebeke uit. Dit infor-
matieblad, dat iedereen in groot-Zonnebeke in de bus krijgt, bundelt overheidsinfor-
matie en interessante weetjes voor de inwoners. In 2014 waren er zes edities. 

De Info Zonnebeke kreeg in 2013 een volledige restyling. De lay-out werd opge-
frist en aangepast aan de hedendaagse trends en de inhoud werd afgestemd op de 
doelgroepen door thematisch te communiceren. Nieuw in 2014 was de start van een 
jeugdkatern ‘Jong in Zonnebeke’. Deze katern bundelt alle activiteiten en informatie 
die bedoeld zijn voor jongeren. Activiteiten die bedoeld zijn voor -12jarigen worden 
telkens aangeduid met het bekende VLIEG-logo. Ook werd de ‘Uit in Zonnebeke’- ru-
briek volledig herwerkt: alle activiteiten worden nu overzichtelijk chronologisch en 
per thema weergegeven in 3 kolommen. In 2014 zagen ook 2 nieuwe rubrieken het 
levenslicht: de zoekertjes en de ‘In de kijker’ rubriek. Om af te sluiten kreeg de cover 
eind 2014 nog een metamorfose zodat het infoblad meer de uistraling kreeg van een 
magazine.

De communicatie 
dienst
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Pers

De communicatiedienst stuurt ge-
meentelijke persberichten via e-mail 
naar verschillende lokale, regionale 
en indien nodig natioanele persme-
dewerkers. De communicatiedienst 
houdt de persmedewerkers bij in een 
perslijst die iedereen kan opvragen en 
ook raadpleegbaar is via de gemeen-
telijke website.

Indien nodig, wordt ook een perscon-
ferentie georganiseerd. De persme-
dewerkers krijgen dan een mondelin-
ge toelichting en presentatie

UItdatabank

De communicatiedienst is de con-
tactpersoon voor de UITdatabank.  
Verenigingen kunnen hun activitei-
ten ingeven op www.uitdatabank.
be. De activiteiten die doorgaan op 
het grondgebied van groot-Zonne-
beke verschijnen automatisch op de 
gemeentelijke website onder de ‘Uit 
in Zonnebeke’ rubriek. De activitei-
ten die op tijd ingegeven worden in 
de UITdatabank verschijnen ook in de 
Info Zonnebeke.

Agenda gemeenteraad

De inwoners die geïnteresseerd zijn 
in de werking van de gemeenteraad 
kunnen een abonnement krijgen op 
de dagorde van de gemeenteraad te-
gen de prijs van 5 euro. In 2014 waren 
hier 15 personen op geabonneerd. De 
dagorde wordt via e-mail aan de re-
gionale persmedewerkers bezorgd en 
kan ook via de gemeentelijke website 
worden geraadpleegd.Toeristische communica-

tie

In 2014 werd de communicatiedienst 
halftijds aangesteld voor de toeristi-
sche communicatie en de communi-
catie van het Memorial Museum Pas-
schendaele 1917. Onder het luikje 
‘promotie’ op pagina 58-59 vind je 
deze informatie terug.

Publicaties

In 2013 verscheen een nieuwe ge-
meentegids, OCMW-gids en een nieuw 
toeristisch vademecum. Deze brochu-
res gingen 2 jaar mee. In 2015 werd 
een nieuw toeristisch magazine uitge-
bracht, een nieuwe OCMW-folder en 
een gemeentegids als katern in de De 
Klapper. Een volledig nieuwe gemeen-
tegids staat op het programma voor 
2016. De beleidsnota en de folder voor 
het nieuw recyclagepark verschijnt in 
2015. Elk jaar maakt de dienst ook 
een jaarverslag op.

De publicaties van de diensten (bro-
chure dienst vrije tijd en welzijn, folder 
woondienst, nieuwsbrief sportdienst) 
worden opgevolgd door de diensten 
zelf. De communicatiedienst geeft sug-
gesties omtrent vorm, inhoud en taal-
gebruik.

Meldingskaart

Via de meldingskaart in de Info Zon-
nebeke en via e-mail kwamen een 
20-tal meldingen binnen. Omdat de 
meeste meldingen die via de website 
binnenkwamen, bestemd zijn voor de 
technische dienst, worden die sedert 
eind 2010 rechtstreeks doorgestuurd 
naar het meldpunt technische dienst.
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Sociale media

In 2013 startte de gemeente met een 
eigen Facebook-account. Op regelma-
tige basis worden nuttige berichten 
op dit profiel geplaatst. In 2014 werd 
ook een Twitter-account gelanceerd. 

De gemeente Zonnebeke heeft op 
Twitter 286 volgers en op Facebook  
1422.

Overige

De communicatiedienst herschrijft 
brieven die worden verstuurd naar 
de bevolking, bestelt gadgets, orga-
niseert infovergaderingen en staat 
altijd klaar om je meer informatie te 
verschaffen omtrent de werking van 
de gemeente en om eventuele vragen 
telefonisch of via mail te beantwoor-
den. 

Onthaal nieuwe inwoners

Op zaterdag 14 juni ontving de ge-
meente de mensen die tussen 
01/01/2013 en 31/03/2014 in onze 
gemeente kwamen wonen. De aan-
wezigen konden kiezen tussen drie 
activiteiten: een heksenvertelwande-
ling in Beselare, een museumbezoek 
aan het Memorial Museum Passchen-
daele 1917 of de klassieke rondrit met 
bus door de ganse gemeente. In 2014 
kwamen 48 nieuwe inwoners naar de 
welkomstdag. De voormiddag werd 
afgeloten met een receptie in het ge-
meentehuis.

www.zonnebeke.be

Voor het onderhoud van de gemeen-
telijke website heeft de gemeente een 
contract met webdesign FRIZBEE. De 
webmaster voert grote onderhouds-
werken uit terwijl de communicatie-
dienst de website dagelijks updatet.

Er worden dagelijks berichten op de 
gemeentelijke website geplaatst. Alle 
berichten uit de Info Zonnebeke ver-
schijnen ook online op de website. 
Bovendien worden ook de berichten 
die de Info Zonnebeke niet haalden 
(vanwege de deadline) geplaatst op 
de gemeentelijke website. 

Bepaalde zaken moeten ook verplicht 
op de website geplaatst worden: de 
dagorde van de gemeenteraad, de 
verplichte bekendmakingen van de 
tijdelijke verkeersreglementen en 
die van de milieuvergunningsaanvra-
gen. Andere zaken, bijvoorbeeld aan-
vraagformulieren, worden dan weer 
online geplaatst voor het gemak van 
de burger. Zo moet je niet steeds de 
verplaatsing naar het gemeentehuis 
maken.

Niet enkel de berichten van de ge-
meentelijke diensten komen online, 
ook de berichten van hogere over-
heden en partners worden meegeno-
men. De activiteiten van de vereni-
gingen worden dan weer vermeld via 
de link met de UIT-databank.

In 2014 werd ook de gunning gedaan 
voor de ontwikkeling van de nieuwe 
gemeentelije website die niet alleen 
een mooie lay-out moet krijgen maar 
ook een pak gebruiksvriendelijker 
moet zijn. De communicatie- en ICT 
dienst stelden een bestek en gunning 
op en de firma Green Valley uit Has-
selt haalde de opdracht binnen.
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Secretariaat & staf

Adminstratie beleid 
gemeente

Het secretariaat voert alle admi-
nistratieve taken uit inzake het be-
leid van de gemeenteraad en het 
schepencollege. In 2014 werden er 
1447 brieven geregistreerd en 141 
brieven verstuurd door het college. 
Antwoorden overgemaakt via e-mail 
werden niet geregistreerd. In het 
kader van het inzagerecht werden 
vorig jaar 338 brieven opgevraagd 
door de gemeenteraadsleden.

Vergunningen

In Zonnebeke levert het secretariaat 
ook de vergunningen af voor door-
tochten, bepijlingen, kampvuren en 
standplaatsen. In 2014 werden er 
13 vergunningen doortochten en 50 
vergunningen bepijlingen verleend 
door het secretariaat. In totaal wer-
den er ook 6 vergunningen afgele-
verd voor standplaatsen. Er waren 
geen aanvragen voor een vergun-
ning tot kampvuur

Tombola

In 2014 werd er 1 tombola-aanvraag 
behandeld door het secretariaat.

Klachten

De stafmedewerker fungeert als 
meldpunt voor klachten. Na ont-
vangstmelding worden de klachten 
aan de gemeentesecretaris bezorgd 
voor onderzoek en afhandeling. 
De persoon in kwestie wordt op de 
hoogte gehouden van het verloop 
van het onderzoek en van het uit- 
eindelijke resultaat en de eventuele 
maatregelen. 

In 2014 werden 29 klachten geregis-
treerd. 10 klachten waren gegrond, 
3 deels gegrond, 8 ongegrond en 8 
klachten werden verworpen omdat 
deze anoniem werden verstuurd, 
niet onder de bevoegdheid van de 
gemeente vielen of niet als klacht 
beschouwd werden. 1 klacht werd 
doorgestuurd naar een hogere over-
heid. Klachten in lopende procedures 
(milieu, stedenbouw) worden niet in 
de klachtenregistratie opgenomen 
omdat deze deel uitmaken van het 
betreffende dossier. Sinds 2014 is 
er een nieuw klachtenreglement van 
toepassing in Zonnebeke.
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Noodplanning

werkdocument geven dat hen helpt bij hun wettelijke opdracht 
om een nood- en interventieplan op te stellen en om noodsitua-
ties zo goed mogelijk te kunnen beheren. De dienst noodplanning 
ondersteunt hen bij deze opdracht.

[In de kijker]  
Nood- en interventieplan

Elke gemeente dient een nood- en in-
terventieplan (NIP) uit te werken. Dit 
plan omvat een algemeen nood- en 
interventieplan (ANIP) en eventueel 
(een) bijzondere nood- en interventie-
plan(nen) (BNIP). 

Het ANIP regelt algemeen de multidisci-
plinaire interventie en bevat algemene 
richtlijnen en essentiële informatie die 
nodig is om elke verschillende nood-
situatie te kunnen beheren. Indien er 
specifieke maatregelen nodig zijn tegen 
bepaalde risico’s wordt er een BNIP op-
gesteld. 

De noodplannen moeten vanzelfspre-
kend up-to-date worden gehouden, in 
2014 voerde de dienst noodplaning in 3 
updates door van het ANIP. Ook werd er 
een permanent BNIP opgemaakt voor 
het Memorial Museum Passchendaele 
1917 en een tijdelijk BNIP voor de che-
mische munitie in de Potegemstraat.

Risicoanalyses

In 2014 voerde de dienst noodplanning 
7 risicoanalyes en noodplanningsdos-
siers uit voor grootschalige evenemen-
ten: Lichtfront, Frontline Festival, Tour 
de France, Bezemrock, Zonnebatjes, het 
Museumweekend en Park 2014. 

Ook verleende de noodplanningsdienst 
72 adviezen m.b.t. evenementen en ac-
tiviteiten.

Veiligheidsrondgangen en 
- oefeningen

In 2014 werden er 3 veiligheidsrond-
gangen georganiseerd. Eén voor het 
Frontlinefestival, één voor Bezemrock 
en één voor de Zonnebatjes. Deze rond-
gang gebeurt samen met de politie en 
de brandweer. Er wordt gecontroleerd of 
de organisatie de veiligheidsvoorschrif-
ten niet overtreedt. In 2014 werd één 
veiligheidsoefening georganiseerd voor 
de Gemeentelijke Coördinatiecel (GCC), 
het onderwerp van deze zandbakoefe-
ning was een brand in het WZC St. Jozef 
Zonnebeke.

Lokale overheden hebben 
verplichtingen inzake nood-
planning en crisisbeheer. 
De regelgeving wil de bur-
gemeesters en de gouver-
neurs een duidelijk



Veiligheidscel

In 2014 vond er 4 keer een veiligheids-
cel plaats: op 29 april, 29 mei, 4 sep-
tember en. 4 november 2014. De veilig-
heidscel is een multidisciplinair orgaan 
dat bevoegd is voor het actualiseren van 
het NIP, het opmaken van risicoanaly-
ses, het organiseren en evalueren van 
oefeningen en het evalueren van nood-
situaties. 

De volgende disciplines zijn hierop aan-
wezig: hulpverlening (brandweer,) poli-
tie, communicatie, logistieke steun (ci-
viele bescherming en defensie) en de 
medische en psychosociale discipline.

Chemische munitie in de 
Potegemstraat

In het weekend van 1-2 maart 2014 
werd er op een weiland in de Potegem-
straat te Passendale een grote voorraad 
munitie gevonden. De veiligheidscel van 
Zonnebeke maakte een Bijzonder nood-
plan (BNIP) op dat van toepassing was 
van 6 maart t.e.m. 27 maart 2014. 

Op 4 maart 2014 werd er een infoverga-
dering georganiseerd voor de omwonen-
den van zowel Passendale als Moorsle-
de. In totaal werden er 751 projectielen 
gevonden, ongeveer 7 ton munitie.

Samenwerking politiezone 
RIHO

De gemeente Zonnebeke heeft een over-
eenkomst met de politiezone RIHO. Bar-
bara Bourdeau ondersteunt de gemeen-
te Zonnebeke als adviseur noodplanning 
(oefeningen, veiligheidscel, evenemen-
ten, etc.) en Sabine Van Hoecke als 
PSH-coördinator.

PSH team

Na de kettingbotsing op de A19 van 3 
december 2013 besloot het college om 
een PSH-netwerk op te richten voor 
Zonnebeke. 

Een PSH-netwerk is een lokale organi-
satie die instaat voor de psychosociale 
hulpverlening in noodsituaties waar de 
bestaande psychosociale diensten geen 
of onvoldoende hulp kunnen bieden 
omwille van het dringende, massale 
en/of onverwachte karakter. 

Het komt er in praktijk op neer dat bij 
grootschalige gebeurtenissen (zoals 
bijvoorbeeld de kettingbotsing) een 
groep (vrijwillige) hulpverleners opge-
roepen kan worden om in te staan voor 
de psychosociale opvang van de slacht-
offers. 

De kettingbotsing heeft heel wat men-
sen in Groot-Zonnebeke beroerd en 21 
inwoners schreven zich in als PSH-vrij-
williger en 3 als PSH-coördinator. On-
der begeleiding van Sabine Vanhoecke, 
PSH-coördinator politiezone RIHO, wer-
den er 2 opleidingsavonden voorzien en 
1 oefening. 
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Archief

De gemeente Zonnebeke bezit 9 archieven: twee voor de ad-
ministratieve diensten van de gemeente (één in de kelder-
verdieping van het gemeentehuis en één in de gemeentelijke 
basisschool van Zonnebeke), één voor de dienst burgerzaken, 
één voor het Memorial Museum Passchendaele 1917, één voor 
de politiezone ArroIeper, één voor de kerkfabrieken, één voor 
het OCMW, één voor de brandweer en ten slotte nog één voor 
het kenniscentrum.

Het rijke archief van vóór Wereldoorlog I is door de hevige 
bombardementen in de streek volledig verwoest  -  op enkele 
stukken na van de periode 1901-1920.

Opzoekingen

In 2014 kwamen 8 bezoe-
kers (14 bezoeken) langs 
om iets op te zoeken in de 
registers van de burgelijke 
stand. Er werden 1 opzoe-
king gedaan in het kader 
van openbaarheid van be-
stuur.

Tentoonstellingen

In 2014 verleende het archief 
haar medewerking aan drie eve-
nementen en tentoonstellingen: 
erfgoeddag, Zonnebeke Ver-
beeldt en Open Monumenten-
dag. 



Burgerzaken

Ceremonieën

In 2014 ontvingen de huwelijksjubilarissen een gemeentegeschenk (op aanvraag) 
en indien ze dat wensten, werden ze ook ontvangen op het gemeentehuis. Verder 
kregen alle jubilarissen de gelukwensen van de Koning en van het College van bur-
gemeester en schepenen.

Bevolkingsevolutie van 1/01/2014 t.e.m. 1/01/2015

Nieuwe gezichten

In 2014 werden 148 pasgeboren kinderen verwelkomd in Zonnebeke waarvan 76 
jongens en 72 meisjes. Ook kwamen er 538 nieuwe mensen in Zonnebeke wonen 
waarvan 246 mannen en 292 vrouwen. In totaal mocht Zonnebeke in 2014 686 nieu-
we mensen verwelkomen waarvan 322 mannen en 364 vrouwen.

De vliegende 
bediende

In Zonnebeke bezoekt de 
vliegende bediende minder 
of niet-mobiele mensen die 
niet langer de verplaatsing 
kunnen maken naar het ge-
meentehuis.

Bezoekers
deelgemeenten

In Zonnebeke wordt één 
keer per maand op zater-
dag zitdag gehouden in een 
deelgemeente. 
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Vertrekkers

In 2014 stierven 128 inwoners van Zonnebeke waarvan 64 mannen en 64 vrouwen. 
Ook vertrokken er 538 inwoners uit Zonnebeke waarvan 265 mannen en 273 vrou-
wen. In totaal moest Zonnebeke in 2014 afscheid nemen van 666 mensen waarvan 
329 mannen en 337 vrouwen.

Groot-Zonnebeke

Zonnebeke Passendale

Geluveld Zandvoorde Beselare

Bevolking op 1/1/2015

T 12 402 
V 6174 
 M 6228

+ 20 (*)

T 4530
V 2258 
M 2272

T 1561 
V 782 
M 779

T 498
V 242 
M 256

T 2630
V 1323 
M 1307

T 3183
V 1569 
M 1614

+ 58 (*)

+ 8 (*) - 23 (*) - 54 (*)

+ 31 (*)

LEGENDE
T = totaal 
V = vrouwen 
M = mannen
* vergelijking t.o.v. 1/1/2014



Bevolkingspiramide op 
1/1/2015

  32 | burgerzaken



4

burgerzaken  | 33

Vreemdelingen

Op 1 januari 2014 verbleven er 192 
vreemdelingen in Zonnebeke waar-
van 165 Europeanen en 27 niet-Eu-
ropeanen. Op 1 januari 2015 waren 
er eveneens 192 vreemdelingen 
waarvan 167 Europeanen en 25 
niet-Europeanen.

Verkiezingen

In 2014 vonden geen verkiezingen 
plaats.

Gemeenlijke lijst
der gezworenen
voor het Assisenhof

In 2014 werd geen gemeenlijke lijst 
der gezworenen voor het Assisen-
hof opgesteld.

Begraafplaatsen

Kerkhofvergunningen
» 22 grondvergunningen
» 19 vergunningen columbarium
» 4 vergunning urneveld

Verrichtingen

In 2014 leverde de dienst burgerzaken vol-
gende zaken af:

» 1222 identiteitskaarten 
» 401 kids-ID’s 
» 52 elektronische vreemdelingenkaarten 
» 599 bewijzen verblijfsverandering
» 533 rijbewijzen
» 198 voorlopige rijbewijzen
» 34 internationale rijbewijzen
» 378 reispassen

Strafregister 
» 3452 dossiers
» 700 inlichtingenbulletins strafregister 
» 287 strafbladen 
» 1 formulier aanvullende inlichtingen 
strafregister 
» 889 bewijzen van goed zedelijk gedrag
» 888 woonstveranderingsformulieren 
strafregister

Burgerlijke stand
» 0 geboorteakten
» 0 adoptieprocedure
» 0 vonnissen door nationaliteitskeuze
» 31 erkenningsakten
» 6 voornaamswijzigingen
» 57 huwelijksakten
» 29 echtscheidingsakten
» 2 overschrijving huwelijksakten/geboor 
    teakten buitenland 
» 60 overlijdensakten
» 0 geslachtswijzigingen



• Jeugd
• Noord Zuid
• Cultuur
• Senioren
• Evenementen

• Sport
• Buitenschoolse 
kinderopvang BKO 
‘t Bondgenootje
• Bibliotheek De 
Letterschuur

Vrije tijd & 
welzijn
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Vrije tijd &  
welzijn



Jeugd

De jeugddienst organiseert het hele jaar door een heleboel activitei-
ten. Zowel tijdens het schooljaar als tijdens de vakanties hoeft de 
schoolgaande jeugd zich niet te vervelen in Zonnebeke!

Theater op de
planken

Een 10-tal woensdagen 
na elkaar werd er afge-
sproken in het jeugdhuis 
van Zonnebeke voor het 
project rond theater op 
de planken. Onder bege-
leiding van pro werd er 
een volleidg theaterstuk 
uitgewerkt. Dit resulteer-
de in een super voorstel-
ling voor ouders en ken-
nissen.

Voetbalkooi

Samen met het OCMW 
kocht de jeugddienst een 
mobiele voetbalkooi. De 
kooi trok van juni tot de 
herfstvakantie naar ver-
schillende wijken en buur-
ten van Zonnebeke en 
bleef er telkens twee tot 
drie weken. In 2014 vond 
je de kooi op de parking 
van de sporthal, in de 
Cité , in de Tuinwijk, op 
het grasplein bij het voet-
balveld van Geluveld, op 
het speelplein Brouckhof, 
en het speelplein Nieuwe 
wijk, op de Lummelhoek 
en op het basketpleintje 
in Geluveld, in de pasto-
rietuin en in het jeugd-
huis.

Buitenspeeldag

Op 2 april 2014 ging in 
Zonnebeke de zesde Bui-
tenspeeldag door; een 
samenwerking tussen de 
BKO, de sportdienst en de 
jeugddienst. OC ‘t Zon-
nerad werd voor enkele 
uurtjes dé place to be: 
kinderen baas! Er waren 
weer mega-springkaste-
len, de PLAYMOB!EL, een 
grimestand, stoepkrijt, 
veel muziek en… een ijs-
je voor iedereen natuur-
lijk! Voor het eerst was 
er ook een koffiebar voor 
de (groot)ouders.

»Schooljaar
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Dag van de 
zesdeklasser

Eind juni nam de gemeente af-
scheid van de leerlingen van het 
zesde leerjaar met de “Dag van de 
Zesdeklassers”. Op 25 juni zak-
ten 110 leerlingen af naar OC ’t 
Zonnerad. De dag stond vol met 
sportieve, speelse en creatieve 
workshops (beatbox, waterspelen 
& lasershoot) en een rondleiding 
in de bib.

Film op dinsdag

Sinds oktober zetten we op de eerste dins-
dag van de maand de zolderverdieping boven 
jeugdhuis De Moane open voor een kleinscha-
lig avondje film. Wij voorzien wat stoelen en 
zitblokken. Wie liever ligt of hangt, mag ge-
rust een zitzak of kussen meebrengen. In 2014 
werden volgende films getoond: City of god, 
Extremely loud and incredibly close, Turks fruit 
en This is spinal tap.

Dag van de jeugdbeweging

Op 17 oktober was het terug de ‘Dag van de 
Jeugdbeweging’. De dag werd gestart aan OC 
De Leege Platse met een mega frietjesfeest 
voor alle jeugdbewegingen uit Groot-Zonne-
beke. Daarna genoten vooral de jongsten van 
clown Sven. Les Truttes en de Piepkes sloten 
de dag af en zorgde hierbibj voor de nodige 
vurige ambiance.

In 2014 werden verschillende activiteiten georganiseerd zoals een jeugdhuizen-
toer, een schuimparty, een gezelschapsspelenavond, karaoke, een beerpongtor-
nooi en nog zoveel meer. Daarnaast werd er vorming aangeboden in samen-
werking met Formaat. Alle medewerkers kregen bijvoorbeeld een tapperscursus 
aangeboden.
 
Het jeugdhuis is ook de thuisbasis voor de muziekschool en sinds eind 2014 wor-
den er individuele gesprekken rond opvoedingsondersteuning gevoerd. 

Jeugdhuis 
De Moane

Eind 2014 bestond het jeugdhuis 2 jaar en dit 
werd feestelijk gevierd met een grootse fuif 
en de top ‘De Moane’-liedjes. 
De huidige bestuursploeg die het jeugdhuis 
heeft opgericht nam toen ook haar afscheid. 
Zij vonden het tijd om een nieuwe weg in 
te slaan en hun taken over te laten aan een 
nieuwe generatie jongeren.

Comedy

In het najaar van 2014 stonden 
er 4 comedy acts op het program-
ma: Ké, DEVOO beatbox, YGOR 
en MAG HET IETS MEER ZIJN?
Dit jaar werd er voor de eerste 
maal een schoolprogrammatie 
voorzien voor alle leerlingen van 
het lager onderwijs in Groot-Zon-
nebeke. Tijdens deze week werd 
een aangepaste voorstelling ge-
speeld i.f.v. leeftijd en interesse. 



»Vakantieperiodes

Paasvakantie

Tijdens de eerste week van de paasvakantie verzamelde jong creatief bloed uit de 
westhoek voor een artistieke week. Tijdens ART 19 werden de creatievelingen een 
week lang geprikkeld om zich op verschillende manieren kunstzinnig uit te drukken. 
Het resultaat werd een multidisciplinaire mix van kunstwerken die gepresenteerd 
werd in een kunstenfestivalprogrammatie. In 2014 ging ART 19 door in het OC De 
Leege Platse in Beselare. Een sympathisant bood de 10 deelnemende jongeren een 
slaapplaats aan in zijn woning.

Tijdens de paasvakantie werden nog een heleboel losse activiteiten georganiseerd 
voor kinderen van verschillende leeftijdscategorieën: draakjes aan draadjes, techno-
polis, naaien/breien, lego: the art of the brick, …
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Zomervakantie

Tijdens de maanden juli en augustus 
bood de jeugddienst een vakantiewer-
king aan voor kinderen vanaf 3 jaar. Bij 
de zomerplanning werd rekening ge-
houden met verschillende aspecten zo-
dat ook kinderen uit kansarme milieus 
gemakkelijker konden aansluiten. De 
PLAYMOB!EL trok bijvoorbeeld naar de 
verschillende deelgemeenten zodat de 
verplaatsing alvast geen probleem kon 
vormen. De kleurrijke bestelwagen vol 
spelmateriaal  reed naar de verschil-
lende speelpleintjes om er ter plaatse 
met de kinderen een activiteit werd uit 
te werken. 

In 2014 begon een PLAYMOB!EL-na-
middag telkens met een geleide activi-
teit, de rest van de middag was er dan 
tijd voor vrij spel. 

Het gezamenlijk slotfeest vierden we 
na de positieve evaluatie van vorige 
zomer opnieuw op de Passendaalse 
speelpleinwerking Klabetter. 
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Naast deze mobiele werking was er 
ook een uitgebreid aanbod van losse 
activiteiten. Op een 40-tal activiteiten 
konden we vanuit de jeugddienst een 
totaal van 750 kinderen bereiken.  

Passendale heeft tijdens juli en au-
gustus een eigen speelpleinwerking: 
Klabetter. Voor de opvang vooraf en 
achteraf werd nauw samengewerkt 
met ’t Bondgenootje. In 2014 werd 
voor het eerst ook werking geor-
ganiseerd in de voormiddag. Op de 
speelpleinwerking mochten we elke 
dag gemiddeld 103 kinderen verwel-
komen. 

In 2004 stapte Zonnebeke in de in-
tergemeentelijke samenwerking van 
de jeugddiensten van de Westhoek 
Pas Partoe. Bedoeling van Pas Par-
toe is om een gezamenlijk aanbod op 
te zetten voor kinderen en jongeren 
in de deelnemende gemeenten. Het 
zomerprogramma richtte zich tot de 
doelgroep 12 tot 18-jarigen. Doordat 
we met verschillende jeugddiensten 
samenwerken, is het aantal deelne-
mers per gemeente dikwijls beperkt.

Herfstvakantie

In 2014 brachten de 
vertelpieten een be-
zoekje bij 14 gezinnen. 
Ze vertelden er over 
“De baard van de Sint”. 
Na het verhaal knut-
selden de kinderen nog 
een baard en achteraf 
werd  een groepsfoto 
gemaakt.

Kerstvakantie

Tussen kerst en nieuw trokken we 
met 15 kids naar De  Panne voor de 
Samson en Gert Kerstshow. Na het 
meebrullen met de grootste hits werd 
er nog volop gespeeld in Plopsaland.

Beleid

In 2014 werd het jeugdbeleidsplan gevolgd zoals vast-
gelegd in 2013. Ook kwam de jeugdraad in 2014 een 
aantal keer samen om te overleggen omtrent de dag 
van de jeugdbeweging, de jeugdlokalen, de fuifregle-
mentering, subsidies en nog een aantal variapunten. 

In 2014 werden de subsidies verdeeld volgens het sub-
sidiereglement voor het werkingsjaar 2013 – 2014.  In 
totaal werd een bedrag van € 21 343 uitbetaald.



Noord Zuid

11.11.11.-actie

Aan de vooravond van 19 februari lan-
ceerde 11.11.11 de campagne “België is 
geen eiland”. Inspelend op de verkiezin-
gen, werd aan de lokale 11.-groepen (hier 
werkgroep Noord-Zuid) gevraagd om in 
eigen gemeente verkiezingsborden met 
deze slogan te plaatsen. Hiermee riep 
11.11.11 politici op om meer aandacht te 
hebben voor de wereldproblematiek. In 
Zonnebeke werd een bord geplaatst aan 
het jeugdhuis. 

De eigenlijke 11.11.11-actie had in 2014 
voor het tweede jaar op rij het thema 
honger.  Dit kreeg vorm via de campag-
ne “Sorry is niet genoeg”. Twee medewer-
kers van de werkgroep brachten een be-
zoek aan het 6e leerjaar van alle scholen 
in Zonnebeke. Ze gaven er toelichting bij 
de werking van 11.11.11, de millennium-
doelstellingen en de campagne. 

Op woensdag 29 oktober kwamen de 
straatmedewerkers bijeen voor de lo-
kale start van de 11.11.11-campagne. 
Na de film “The Muffinman” - een docu-
mentaire gebaseerd op het verhaal van 
De Geynst en zijn acties tegen voedsel-
verspilling - gaf Geertrui Van Eynde van 
11.11.11 West-Vlaanderen duiding bij 
het campagnethema en was er tijd om 
na te praten.  

Voor het financiële actieweekend werd in 
2014 meer ingezet op verkoopstanden. 
Op zaterdag 8 en zondag 9 november 
waren er twee verkoopstanden in Pas-
sendale (Okay en Proxy Delhaize), één 
in Zonnebeke (De Spar) en één in Zand-
voorde (kerk). Er werd enkel chocolade 
verkocht. De overschot werd verkocht 
via een deur-aan-deuractie. Nieuw was 
de quiz (de eerste Noord-Zuid Delight 
Quiz) op vrijdag 12 december. Deze quiz 
(deelnameprijs en drankverkoop) lever-
de € 1524,31 op voor 11.11.11. 
 

Cijfers            (bron financieel jaarverslag 11.11.11-campagne 2014)

Straat- en verkoopactie      € 6228,62
Overschrijvingen nationale 11.11.11-rekening  € 764,38 
Bijdrage vaste schenkers     € 494,40
Toelage gemeente Zonnebeke    € 7250 (€ 0,6/inwoner)

ALGEMEEN TOTAAL      € 14 737,40 EUR

In 2014 werd de Noord Zuidraad opgericht. De vroegere werkgroep internationale samen-
werking vormt de kerngroep van deze raad en wordt nu de werkgroep Noord Zuid genoemd. 
Deze werkgroep neemt de 11.11.11-actie voor haar rekening en wordt daarin ondersteund 
vanuit de gemeente.
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Fair Trade

Op zondag 12 april werd het jaarlijkse (H)eerlijke Lenteontbijt georganiseerd. Hier-
voor werkt de dienst vrije tijd/welzijn samen met de werkgroep Noord Zuid. Op het 
buffet staan producten van eerlijke én duurzame handel, uit het Noorden en het Zui-
den. In totaal schoven een 180 eters aan. De opbrengst ging dit jaar integraal naar 
VZW Op ’t Spoor, Voedselbedeling uit Ieper.  De cheque met € 565 werd overhandigd 
door de werkgroep Noord Zuid aan de VZW in Huis Deryckere, waar de leden van de 
werkgroep een rondleiding kregen met meer uitleg over de werking van de voedsel-
bedeling. 
 
In de Week van de Fair Trade werd op 15 oktober in samenwerking met Davidsfonds 
Zonnebeke een degustatieavond georganiseerd met uitsluitend fair trade wijnen. Na 
een inleiding door Ingrid Derdaele van Wereldwinkel Ieper over het fair trade princi-
pe, liet wijnkenner Erik Desmarets de aanwezigen uitgebreid proeven van fair trade 
wijnen en bijpassende hapjes. Wijnhuis per wijnhuis stond hij ook even stil bij de 
concrete invulling van het fair trade principe.
 

Noord-Zuidraad

In 2014 werd de Noord-Zuidraad opgericht. De kern – of het dagelijks bestuur – wordt 
gevormd door de bestaande werkgroep Noord Zuid (voorheen: werkgroep internati-
onale samenwerking). De Noord-Zuidraad bestaat uit inwoners die nauw betrokken 
zijn bij een project in het Zuiden of die er voeling mee hebben. 

De eerste bijeenkomst van de Noord-Zuidraad ging gepaard met een lezing van Soli-
daridad Nación Uru (Solidariteit met de Uru-natie). Die bestaat uit een aantal Vlamin-
gen die in CEPA, het project van oud-Zonnebekenaar Gilbert Pauwels in Oruro, Boli-
vië. De aanwezigen kregen de documentaire Hijos de Luna’ (Kinderen van de Maan) 
te zien en daarna kwam landbouwingenieur Marc Van Rijckegehem aan het woord 
die veertig jaar in Bolivië leefde en er de boeren hielp om bun landbouwmethodes te 
verbeteren. Van Ryckeghem had het vooral over het kweken van quinoa, dat in het 
Westen sedert een aantal jaar als ‘superfood’ bekend staat. 

Gilbert Pauwels ereburger

Op zaterdag 20 september werd Gilbert Pauwels ereburger van Zonnebeke. Pauwels 
is afkomstig uit Geluveld en vierde in 2014 een dubbel jubileum; dat van 50 jaar 
Oblaat en 40 jaar missionaris in Bolivië. Hij kreeg deze eretitel als waardering voor 
zijn aanhoudende inzet voor betere leefomstandigheden en de rechten van de Andes-
volkeren in Bolivië. Deze uitreiking vond plaats in de kerk van Geluveld. Er kwamen 
diverse sprekers aan het woord en de viering werd opgeluisterd door het koor Vamos 
Pra Lutar onder leiding van Rik De Cramer. Pauwels is de vierde ereburger van Zon-
nebeke. 
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In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten 
en projecten die in 2014 door de dienst cultuur werden georgani-
seerd.

Podiumactiviteiten, huis-
kamerconcerten en  
lezingen

16 januari
Letters – Michel Wuyts en Geert Vanden-
bon: Planeet Koers – OC De Leege Platse 
Beselare

4 februari
Letters – Ann Decraemer – De Seingever 
– Bibliotheek De Letterschuur

25 januari
Huiskamervoorstelling  - Jonas Winter-
land – Zonnebeke

14 maart
Wannes Cappelle – Zonder niemand – 
OC De Leege Platse Beselare

31 maart
Connie Neefs – 60 jaar TV – Zorgcen-
trum Zonnebeke

17 mei
Festival van de Accordeon – diverse lo-
caties – Geluveld

28 juni
Huiskamervoorstelling – bELgAR – Zon-
nebeke

9 juli
Doortocht Tour – activiteiten op markt-
plein en live uitzending op groot scherm

6 september 
Park ’14 – optredens van Ambrassband, 
De Bevlekte Ontvangenis, Vooruit met 

de kuit, vuurspektakel door Cirque del
Mundo & vuurwerk – kasteeldomein – op-
tredens in De Koklikoo, d’Oude Timmerie, 
Spoorlijn 64, The Corner, De Volksbond 
en Jeugdhuis De Moane.

14 september
Open Monumentendag – Kasteeldomein 
Zonnebeke

20 september 
Passendale Proeft – optredens van St-Ce-
cilia Passendale, Cargo, Belle Perez, 
vuurwerk en een fuif – diverse locaties in 
Passendale – muzikale optredens in De 
Mosselmarkt, Pas Friet en Passchendaele 
pub.

1 oktober
Letters – Jan Leyers – Arm en rijk – OC 
De Leege Platse Beselare

2 oktober
Theatervoorstelling Afscheid – Zorgcen-
trum Passendale

9 oktober
Peter Verlinden – Het goud in Congo – Bi-
bliotheek De Letterschuur

17 oktober - Lichtfront
Dit initiatief betekende de start van de 
provinciale herdenking rond honderd jaar 
Wereldoorlog I. Aan de hand van 8400 
fakkeldragers (waarvan 1200 in Zonne-
beke) werd de toenmalige frontlinie van 
Nieuwpoort tot in Ploegsteert letterlijk in 
vuur gezet.  Per gemeente was er een 
vuurspektakel - in Zonnebeke was dit op 
Tyne Cot Cemetery. 1350 vrijwilligers 
participeerden aan dit initiatief.
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PC de Craeye

Sinds 1 juli 2014 maakt de gemeente gebruik van de culturele infrastructuur van 
PC De Craeye. De gebruikers kunnen, net als bij de andere OC’s, gratis gebruik ma-
ken van de infrastructuur. De gemeente betaalt hiervoor jaarlijks een huur, de SA-
BAM-bijdrage en de billijke vergoeding.

28 oktober
RED, kinderconcert op de grootouders- en kleinkinderennamiddag – Zonnebeke

28 oktober
Letters – Stefaan Hertmans – Oorlog en Terpentijn – Bibliotheek De Letterschuur

6 november
De roze draad – Jo Lemaire en Martine Jonckheere – PC De Craeye (in kader van 
campagne rond borstkanker)

20 november Letters – Jens Franssen – De Arabische wereld, een kruitvat – Biblio-
theek De Letterschuur

22 november
Huiskamervoorstelling – Guy Swinnen en Yves Vertonghen – Beselare

Gezondsheidscampagne

Borstkanker is en blijft in Vlaanderen een groot gezondheidsprobleem. In 2014 focus-
te de dienst vrije tijd en welzijn daarom op borstkankerpreventie. De Werkgroep Pre-
ventie Borstkanker organiseerde een heleboel initiatieven tussen juni en december 
2014 met als belangrijkste doel vrouwen tussen 50 en 69 overtuigen een screenings-
mammografie te laten nemen. De actie werd begeleid door LOGO Midden-west-Vlaan-
deren.

Activiteitenaanbod
6 juni: infostand batjes door VIVA-SVV Zonnebeke
31 augustus: ontbijt door KVLV en Landelijke Gilde Beselare
4 september: infomoment rond borstkanker – Zoë dorpsrestaurant
12 september: voordracht borstkanker – Femma Zandvoorde
20 september: verkoop azalea’s – Femma Zonnebeke
20 september: presentatie BH’s op Zandvoordekermis
22 september: infomoment slotnamiddag derde leeftijd
september: brief gemeentepersoneel met roze lintjesacties
5 oktober: infostand Big Sun Linkevent
7 oktober: mamoboxsessie – VIVA-SVV Zonnebeke
6 november: voorstelling Roze draad in samenwerking met Markant en KVLV Passendale
22 november: herfstfeest S Plus Zonnebeke & Beselare
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Dag van de  
vrijwilliger

Lieven Calis ontving de cultuurtrofee voor zijn inzet in talrijke verenigingen, maar 
vooral voor zijn inzet bij het Davidsfonds in Zonnebeke. De familie Durnez uit Zand-
voorde was de eerste laureaat.

Cursusaanbod

Sport
» 3 BBB-reeksen
» 3 zumba-reeksen
» 1 reeks Afrikaanse dans & djembé
» 1 reeks Fundance

Culinair
» kruideninfusies
» creatief omgaan met gebak
» kleurrijkje gebakjes
» kerstgebak
» wijn proeven voor dummies
» fairtrade wijnen

Wellness
» natuurlijke lichaamsverzorging
» de juiste BH en het juiste decolleté
» zomerbereidingen van etherische oliën
» relaxeren met massage
» initiatie yoga
» het groene en kruidige huishouden
» meditatie met klankschalen
» aromatherapie
» natuurlijk en gezond slapen
» ontspannende schouder-, nek- en ge-
zichtsmassage

Creatief
» jaarreeksen bloemschikken, hand-
werk en juwelen maken 
» letters kappen
» haken voor beginners
» karikatuurtekenen
» oud wordt hip en mooi – recy-kleren
» modeltekenen

Computer
» maandelijkse workshops
» jaarreeksen Passendale (initiatie en 
photoshop) 
» digitaal aanbod 

Taal
» Engels voor op reis 
» Duits voor op reis 
» Spaans voor op reis
» Italiaans voor op reis

Persoon & omgeving
» Fietsherstel
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CO7 & archeo7

C07 is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Poperinge, Ieper, Vlete-
ren, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Heuvelland en Zonnebeke.  Er wordt op boven-
lokaal vlak samengewerkt rond cultuur en archeologie.



Zonnebeke Verbeeldt

Een vijftiental vrijwilligers werken 
voor de beeldbank.  Ze gaan op zoek 
naar oude foto’s die ze inscannen, be-
schrijven en invoeren op www.zonne-
bekeverbeeldt.be. Met de foto’s wer-
den themagerichte toonmomenten 
georganiseerd of ondersteuning ge-
geven aan bepaalde initiatieven.

Cultureel rendez-vous

In 2014 organiseerde de dienst cul-
tuur 3 culturele rendez-vous: 

13 maart
Kazerne Dossin Mechelen en Fort 
Breendonk

22 mei
Brugge, een oase van rust

13 november
Memorial Museum Passchendaele 
1917 en Tyne Cot Cemetery
 

De Bestanden

Op vrijdag 12, zaterdag 13 en zon-
dag 14 december werd op 3 locaties 
in de Westhoek concerten georgani-
seerd onder de vlag van De Bestan-
den. Deze concerten herdachten de 
Kerstbestanden van 1914 in de West-
hoek en de Paasbestanden van 1916 
in Polen.

Programma

12 december
Meuris zingt Een heel klein beetje 
oorlog – kerk Houthulst

Tentoonstellingen

december 2013 – februari 2014 
Nele Delvoye “Grijs in kleur”

februari – april 
Marc Masschelein 
fotografie

april – mei
Stijn Yperman 
keramiek

juni – september
Warum. Ieder zijn oorlog.  
24 kunstenaars werkten rond het thema 
oorlog en vrede 
locaties: O.L.V.-kerk, Bibliotheek De Let-
terschuur, Memorial Museum Passchen-
daele 1917 en kasteeldomein 

september – november
Christophe Dehaene
fotografie

december 2014 – januari 2015
Karel Waignein
Colored Emotions

13 december
Olla Vogala & Wouter Vandenabeele – De 
Kleine Vrede – St-Martinuskerk Beselare

14 december
Madammen in den Oorlog – St-Jozefkerk 
Wervik
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Senioren

De dienst senioren werkt samen met de andere diensten binnen de dienst 
vrije tijd en welzijn. Ook is er een samenwerking met de 50+ adviesraad, 
de stuurgroep lokaal seniorenbeleid en Vormingplus Oostende-Westhoek.   
Met al deze partners wordt in onderling overleg een programma opge-
maakt.

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

Samenwerking zorgcentra

De beide zorgcentra maken deel uit van 
de stuurgroep lokaal seniorenbeleid en 
de 50+ adviesraad.

Volgende zaken werden in 2014 geor-
ganiseerd i.s.m. de zorgcentra:

» bewegen: zitgymnastiek en zitdans 
(25-30 deelnemers) 

» koor ‘start to sing’: van september tot 
maart zijn bewoners en thuiswonenden 
tweewekelijks welkom in beide zorgcen-
tra om samen te zingen, in 2014 was er 
voor het eerst een kerstoptreden (50-
70 deelnemers)

» een optreden in het zorgcentrum, in 
de week van de derde leeftijd (jaarlijks 
in november)

» een jaarlijkse uitstap voor de bewo-
ners van beide zorgcentra met een aan-
gepaste bus (telkens in mei - 45 deel-
nemers per zorgcentrum)

» toneel ‘Afscheid’ in het zorgcentrum 
van Zonnebeke (oktober - 70 deelne-
mers)

» pedicure in de beide zorgcentra en in 
alle deelgemeenten

» het zorgcentrum van Zonnebeke nam 
in 2014 ook  deel aan enkele activitei-
ten van de de 50+ adviesraad of de 
dienst senioren: seniorennamiddag en 
trefnamiddag 

» de zorgcentra van Zonnebeke en Pas-
sendale namen beiden deel aan de bak-
namiddagen (twee in het voorjaar, twee 
in het najaar)
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50+

Er wordt een globaal aanbod inzake 
ontspanning en vorming uitgewerkt 
waarbij er specifiek gericht wordt stil 
gestaan bij de namiddagprogram-
matie. Op dat moment bereiken we 
immers de grootste 50+ groep.

Jaarlijks in september is er het 
kaartkampioenschap, de senioren-
namiddag en het petanquetornooi.  
In 2014 waren er 350 deelnemers 
op de seniorennamiddag. 

50+ adviesraad

De 50+ adviesraad is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de se-
niorenverenigingen en niet-georga-
niseerden. Jaarlijks plaatsen we in 
december een oproep waarbij we 
nieuwe leden proberen te ronselen 
en jaarlijks sluiten zich ook nieuwe 
leden aan. De dienst senioren on-
dersteunt de activiteiten van de 50+ 
adviesraad, zowel op financieel als 
op logistiek vlak. 

Volgende activiteiten werden in 2014 
georganiseerd in samenwerking met 
de 50+ adviesraad:

» Nieuwjaarsfeest
» Trefnamiddag met wandelen en 
gidsbegeleiding, koffie, taart en een 
gemeentelijke sportdag met kubb, 
curling en volkspelen (180 perso-
nen)
» Grootouders-kleinkinderennamid-
dag met koffie, pannenkoeken en de 
musical “Red” (300 personen)
 

Vergaderingen

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

Dementievriendelijke 
gemeente

In 2012 lanceerde de dienst vrije 
tijd en welzijn i.s.m. de zorgcentra 
uit Zonnebeke en Passendale het 
dementievriendelijk label voor scho-
len en verenigingen. Verenigingen of 
scholen konden het dementievrien-
delijk label binnen halen door twee 
dementievriendelijke activiteiten te 
organiseren per jaar.

In 2014 organiseerden drie orga-
nisaties elk twee acitviteiten in de 
zorgcentra. Hiervoor kregen ze  elk 
een bedrag van € 200. Het ging om 
Ziekenzorg Zonnebeke, BKO Pas-
sendale en De Wijzer Zonnebeke.

Overlegorganen

Naast de 50+ adviesraad organi-
seert de dienst senioren ook de 
stuurgroep lokaal seniorenbeleid. In 
deze stuurgroep is er overleg tussen 
de beide zorgcentra, de Christelijke 
en de Socialistische mutualiteit, het 
OCMW en enkele geïnteresserden. 
In 2014 werd het overleg 4 keer 
georganiseerd.  De dienst senioren 
volgt alles op en coacht de werking 
van de stuurgroep.
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In maart 2013 werd de dienst evenementen opgericht. Deze dienst staat 
in voor de coördinatie en de aanvragan van risicovolle evenementen op 
Zonnebeeks grondgebied.

Evenementen

In 2014 werden er 90 
evenementendossiers 
opgevolgd. Samen met 
deze dossiers werden 
ook de tijdelijk verkeers-
reglementen en indien 
van toepassing de toe-
latingen afwijking ge-
luidsnorm, vergunning 
vuurwerk en vergunnin-
gen tot plaatsing publi-
citeitsborden afgeleverd. 

Overige aanvragen en 
vergunningen

In 2014 behandelde de dienste evenementen ook volge-
ne zaken:

» 7 aanvragen vinkenzettingen
» 26 dossiers wielerwedstrijden (vergunning, tijdelijk 
verkeersreglement en signaalgevers)
» 3 rallydossiers
» 4 vuurwerkvergunningen
» 16 tijdelijke verkeersreglementen zonder evenemen-
tendossier
» 3 vergunningen maskeren
» geen vergunningen helihavens en circus aangevraagd
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Sport
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Activiteiten

Eéndagsactiviteiten

» cyclocross
» kleuterstage - bewegingsschool
» uitreiking sporttrofeeën – i.s.m.  
sportraad
» Warden Oomloop
» sportdag zorgcentra Passendale en 
Zonnebeke
» op stap in Passendale: trefnamiddag
» frontrun Passendale
» petanquetornooi 50-plussers i.s.m. 
de dienst senioren
» veldloopdag lager onderwijs
» deelname Senior Games
» kleutersport bewegingsschool
» initiatie kubb
» initiatie curling

Meerdaagse activiteiten

» spinning - fitness
» sportkamp lager onderwijs (paasva-
kantie)
» Beker van de Burgemeester (kerst-
vakantie)

Permanente activiteiten & reeksen

» BBB Geluveld, Zonnebeke en Beselare
» zumba Beselare, Passendale & Geluveld
» omnisportwerking Beselare – Mannen
» zumba Gold
» initiatie zwemmen
» solodans

Sport voor senioren

» seniorenturen
» senior games (Organistatie van Bloso 
en Vlaamse seniorensportfederaties)
senioren dans 
» sporteldag met zorgcentra
» zitdans in beide zorgcentra 
» actief 55-plus
» regionale fietshappening Okra Zonnebeke
» zitgymnastiek in beide zorgcentra

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die de sportdienst 
in 2014 organiseerde of mee ondersteunde.



Activiteiten i.s.m. de Sportraad, 
Burensportdienst WSO & Bloso

» buitenspeeldag 
» provinciale seniorensportdag
» jeugdsportdag 4de leerjaar
» dag van de 6de klassers 
» sportdag gemeentepersoneel
» opendeurdag sportclubs
» reeks kinderdansen voor lagere graad
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In 2014 waren er gemiddeld 236 kinderen aanwezig in de buitenschoolse kinderop-
vang. In totaal waren er 3121 ingeschreven kinderen, waarvan 117 nieuw ingeschre-
ven kinderen.
    AANWEZIGE KINDEREN
    Geluveld (gemiddeld)   43
    Beselare (gemiddeld)   78
    Zonnebeke (gemiddeld)   74
    Passendale (gemiddeld)  41
    TOTAAL (gemiddeld)   236

Buitenschoolse 
kinderopvang BKO
‘t Bondgenootje
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Tariefverhoging

Met ingang van 1 januari 2014 werden de ouderbijdragen verhoogd: voor en na 
school wordt nu € 1 aangerekend in plaats van € 0,8. Op vakantiedagen betaalt men 
nu € 6 in plaats van € 4,5 voor een halve dag en € 10 in plaats van € 8,5 voor een 
hele dag.
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Centrale opvang

Er werd voor de eerste keer gewerkt met inschrijvingsmomenten voor de centrale op-
vangsperiode in de kerstvakantie (in BKO Beselare). Er werden twee inschrijvingsmo-
menten voorzien: één op dinsdagavond en één op zondagvoormiddag.

Lokaal overleg 
kinderopvang

De adviesraad houdt zich onder andere be-
zig met pedagogisch advies. In 2014 wer-
den hiervoor volgende vormingen georgani-
seerd:

» 6 ouderavonden in Bondgenootje Zonne-
beke (15, 22 en 29 januari, 5, 12 en 19 fe-
bruari)
» vergadering lokaal overleg in BKO Zonne-
beke (28 januari)
» vorming voor professionelen over ge-
sprekken met ouders over positieve betrok-
kenheid van kinderen (23 april)
» vergadering lokaal overleg in BKO Besela-
re (28 april)
» vorming ‘Goed zo!’, over belonen van kin-
deren (27 mei)
» ouderbijeenkomst ‘Eten, ja ,gezellig!’ (30 
september)
» vergadering lokaal overleg in BKO Gelu-
veld (26 november)
» ouderavond ‘Gesprekken met ouders over 
positief bekrachtigen van kinderen’ (3 de-
cember)

Activiteiten

» 9 april: poppentheater in ’t Zonnerad 
voor BKO Zonnebeke

» 11 april: bezoek kaasmuseum met 
treintje voor BKO Geluveld

» 11 april: kinderboerderij de Lenspol-
der voor BKO Passendale

» 18 april: uitstap indoorspeelplein 
voor BKO Zonnebeke

» 27 oktober: uitstap indoorspeelplein 
voor BKO Passendale 

» 28 oktober: kindertheater Red in ‘t 
Zonnerad voor BKO Zonnebeke

» 30 oktober: uitstap indoorspeelplein 
voor BKO Beselare en BKO Geluveld

Uitbreidings- en infrastructuurwerken

BKO Beselare
In 2015 werd een nieuwe bovenverdieping geopend waardoor de capaciteit steeg van 
57 naar 107 kinderen. De werken hiervoor werden reeds gestart in 2014.

BKO Passendale
Het OC van Passendale wordt omgebouwd tot een nieuwe BKO met plaats voor 80 
kinderen (i.p.v. 24 kinderen). De werken hiervoor werden reeds gestart in 2014.

BKO Zonnebeke
In 2014 werd de zolder omgebouwd tot bovenverdieping van de kinderopvang.
De capaciteit is 65 kinderen i.p.v. 45 kinderen.

Om de bouwplannen toe te lichten, werden drie ouderavonden georganiseerd.



De Letterschuur

Collectie
Soort   Bezit   In  Uitleningen  Verlengingen

Gedrukte werken  37 224  1805  55 766  19 784
Beeld en geluid     9791    526  11 187        89
Magazijn      6842        -       689      274

TOTAAL   53 857  2331  67 642  20 147

Databanken

De bib heeft in 2014 
517 artikels geraad-
pleegd via de databank 
Go Press en 652 via de 
databank Biblion.

In totaal werd er via 
de publiekscomputers 
652 uren gesurft op 
het internet. 

Leners

De Letterschuur had in 
2014 680 leners die jon-
ger waren dan 14 jaar. 
Het aantal leners ouder 
dan 14 bedroeg 2162. 
Tenslotte waren er ook 
nog 125 niet individuele 
leners zoals scholen, rust-
huizen of verenigingen. In 
totaal spreken we in 2014 
over zo’n 2967 leners die 
zo’n 55 748 bezoeken 
brachten aan de bib. 

Analyse

De ‘trend’ die in 2013 werd 
ingezet, namelijk meer bi-
bliotheekgebruikers maar 
minder uitleningen, zet zich 
in 2014 voort. Het aantal uit-
leningen daalde met 1600 
éénheden terwijl we 70 ge-
bruikers meer telden. Door 
de hogere boetes die worden 
aangerekend sinds 2012 lijkt 
het erop dat de gebruikers 
bewuster gaan uitlenen.

Nieuw! E-readers

Nieuw in de bib sinds 2013 is het uitlenen van e-boeken en e-readers. Dit project 
nam in 2014 een grote vlucht voorwaarts. Onze collectie e-boeken bestaat momen-
teel uit ca. 500 titels (van Aspe tot Zafon) en de bib beschikt over 30 e-readers om 
uit te lenen. In 2014 gebeurden er 375 uitleningen.
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Bibliotheek  
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Vergunningen

De milieudienst behandelt onder meer 
milieuvergunningsaanvragen zowel van 
klasse 1, waarvoor de bestendige de-
putatie bevoegd is, als van klasse 2, de 
milieuvergunningen voor mededelingen 
kleine verandering en klasse 3 – akte-
names waarvoor het College van bur-
gemeester en schepenen bevoegd is. 
In 2014 behandelde de milieudienst 16 
milieuvergunningen klasse 1, 18 klasse 
2, 28 klasse 3 en 5 mededelingen kleine 
veranderingen. In totaal werden dus 67 
aanvragen behandeld.

Voor de wijziging van vegetatie en kleine 
landschapselementen in bepaalde gebie-
den is er een natuurvergunning nodig. In 
2014 werd er 1 natuurvergunning afge-
leverd. 

Naast milieuvergunningen levert de mi-
lieudienst ook nog taxivergunningen af 
en vergunningen voor stockage van ex-
plosieve stoffen (vb. vuurwerk). In 2014 
werden er 3 bestaande vergunningen 
voor verhuur van voertuigen met be-
stuurder aangepast en 1 nieuwe vergun-
ning afgeleverd.
 

Decreet bodemsanering

In het kader van het bodemsane-
ringdecreet en het uitvoeringsbesluit 
VLAREBO moet bij iedere overdracht 
van gronden een bodemattest aange-
vraagd worden. Het bodemattest be-
vat de resultaten van onderzoek naar 
bodemvereontreiniging en eventueel 
ook maatregelen voor sanering. 

De gemeentelijke milieudienst moet 
deze bodemattesten in een register 
bijhouden, dat ter inzage gelegd moet 
worden voor de bevolking. In 2014 
werden er 6 nieuwe bodemattesten 
opgenomen in het grondinformatiere-
gister en werd er 1 bodemsanerings-
project opgestart.

Milieu



Het grof huisvuil wordt sinds 2009 enkel nog huis-aan-huis ingezameld na telefoni-
sche contact met MIROM Roeselare. De daling brandbaar afval op het recyclagepark 
is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan het feit dat deze afvalfractie nu enkel 
tegen betaling mag aangebracht worden.

Sinds 20 maart 2000 is de Intercommunale MIROM officieel gestart met de huis-aan-hui-
sinzameling van groenafval. Het groenafval kan tegen betaling ingezameld worden 
met behulp van afvalbakken. In deze bakken mogen grasmaaisel, kort snoeihout, 
haagscheersel en plantenresten worden gedeponeerd. De groenafvalbakken worden 
naar wens wekelijks of tweewekelijks aan huis opgehaald. Voor de exacte getallen 
van de diverse afvalfracties verwijzen we naar het jaarverslag van de MIROM dat ook 
digitaal ter beschikking is via www.mirom.be.

Afval
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Subsidies

Kleine landschapselementen
De gemeente voorziet sinds 2008 jaar-
lijks een steun voor het onderhoud van 
kleine landschapselementen.
Voor het onderhoud van een knot-
boom wordt een toelage toegekend 
van maximum € 250 per aanvrager,  
per locatie en per jaar. In 2014 betaal-
de de gemeente 26 subsidies uit, voor 
een totaalbedrag van € 3405,40. 

Regenwaterputten
Op 22 december 2008 werd een regle-
ment goedgekeurd om de aanleg van 
regenwaterputten en infiltratievoor-
zieningen te subsidiëren. De subsidie 
bedraagt € 500 voor de plaatsing van 
een regenwaterput bij een bestaande 
of verbouwde woning. In 2014 werden 
er 18 aanvragen uitbetaald.

Plant en goed
Kleine landschapselementen vormen in 
een agrarisch landschap een belangrij-
ke bijdrage tot de algemene kwaliteit, 
natuurwaarden en de belevingswaar-
den van het landschap. Daarom kun-
nen bewoners van agrarisch gebied, 
landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, woongebied met landelijk ka-
rakter of groengebied van het gewest-
plan een subsidie ontvangen voor het 
aanplanten van streekeigen groen. Er 
zijn verschillende pakketten beschik-
baar vb. hoogstamfruitbomen, haag-
pakket, boompakket. In 2014 plaats-
ten 13 personen een bestelling, goed 
voor een totaal van 916 planten.

Individuele zuiveringsinstallaties
Op 11 april 2005 werd het reglement 
goedgekeurd om de aanleg van indi-
viduele waterzuiveringsinstallaties bij 
particuliere woningen te subsidiëren. 
De subsidie bedraagt maximaal de helft 

van de bewezen kosten en maximum 
€ 625. Met ingang van 1 januari 2007 
werd de subsidie verhoogd tot € 800 
per aanvraag, weliswaar met dezelfde 
voorwaarden als in het oorspronkelijke 
reglement. In 2014 werden er slechts 3 
aanvragen uitbetaald.

Diverse andere acties

Naast het geven van subsidies promoot 
de gemeente ook nog andere milieu-
vriendelijke producten. Zo worden er 
compostvaten en –bakken verkocht 
aan gereduceerde prijs om het com-
posteren te promoten. Ook worden er 
rattenklemmen verkocht aan € 1 per 
stuk zodat de inwoners van Zonnebe-
ke geen beroep moeten doen op het 
klassieke rattenvergif (in het kader van 
pesticidenreductie). In 2014 werden er 
45 stuks verkocht.

Regionaal  Landschap West-Vlaam-
se Heuvels
Zonnebeke is lid van de vzw Regionaal 
Landschap West-Vlaamse Heuvels.  
Doel is om via  samenwerkingsprojec-
ten tussen overheid, natuur- en land-
bouwverenigingen, toeristische ver-
enigingen en wildbeheereenheden de 
natuur en het landschap van de streek 
beter te beschermen en waar moge-
lijk op te waarderen. Tevens worden 
de mogelijkheden voor natuureducatie 
en -recreatie volop uitgebouwd door de 
uitbouw en promotie van recreatieve 
wandel- en fietspaden. 

In de Maand van het Bos werden op-
nieuw diverse activiteiten georgani-
seerd voor de lagere klassen. Er is ook 
een doorlopend vast aanbod van gids-
beurten. 

Er werden in 2014 6 landschapsplan-
nen en 5 landschapsbedrijfsplannen 
uitgevoerd in Zonnebeke. 
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Toerisme |  
Memorial Museum Pas-
schendaele 1917

toerisme en 
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Bezoekersaantal

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 werd in 2014 door 195 692 personen 
bezocht. Ten opzichte van 2013 steeg het bezoekerscijfer met 124%. De internatio-
nale media-aandacht rond de honderdjarige herdenking van WOI speelde hierbij een 
belangrijke rol.

Pers

In 2014 verscheen het MMP1917 99 keer in de gedrukte pers. Het museum was ook 
14 keer het onderwerp van een radio- of televisiereportage.
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Tijdelijke tentoonstelling

In 2014 liep de tijdeljke tentoonstelling  
‘The Old Contemptibles, 100 years af-
ter’.  Deze tentoonstelling focuste op de 
rol van het Britse beroepsleger in 1914. 
De tentoonstelling toonde hoe de le-
gers van de negentiende eeuw zich in 
de eerste maanden van de oorlog moes-
ten zien aan te passen aan de nieuwe 
technieken van de twintigste eeuw. De 
tentoonstelling was gratis te bezichtigen 
en kreeg uiteindelijk 15 337 bezoekers 
over de vloer. Er verscheen ook een klei-
ne publicatie rond dit thema.

Promotie

In 2014 zette het MMP1917 de promotiemiddelen grotendeels in op het thema van ‘The Old Contemptibles’. Ook de opening van het Pas
schendaele Memorial Park werd sterk gepromoot.

Vaste collectie

In 2014 opende de Amerikaanse nood-
woning. De noodwoning was het laat-
ste stuk van de museumuitbreiding. De 
noodwoning is een originele prefab-wo-
ning die na de Eerste Wereldoorlog tij-
delijke huisvesting bood aan terugge-
keerde bewoners van de frontstreek. 
De barak werd heropgebouwd en ge-
restaureerd. In de noodwoning zelf is er 
aandacht voor de rol van Amerikanen in 
WOI en de wederopbouw en het moei-
lijke economische herstel na de oorlog.  

Tijdens de sluitingsperiode half decem-
ber werd ook een nieuwe gang gecre-
eerd waarin het nieuwe thema ‘vrouwen 
in WOI’ wordt behandeld. 

Evenementen

Tijdens het eerste jaar van de herdenkingsperiode kon Zonnebeke met een goedgevulde ev
wat nationale en internationale belangstelling rekenen. De grootste publieksevenementen waren ANZAC-Day op 25 april, de onthulling van het Black Watch Monument (3 mei) en het 
jaarlijks Museumweekend (15-16-17 augustus) met de opening van het nieuwe parkgedeelte (Passchendaele Memorial Park), de tijdelijke tentoonstelling ‘The Old Contemptibles’, een 
nieuwe fietsroute ‘The Legacy’, en doorlopend het Living History evenement met meer dan 200 internationale historische acteurs. Bezoekersaantallen waren als volgt: ANZAC Day: 1500 
aanwezigen; Black Watch Monument onthulling: 750 aanwezigen; museumweekend: 12 000 aanwezigen. 

Verder hadden we in 2014 in het kader van Erfgoeddag (thema Grenzeloos) de officiële opening van het kenniscentrum en gegidste wandelingen op Tyne Cot Cemetery naar vreemde 
nationaliteiten op de begraafplaats, de concerten Home@Christmas op 25 en 26 oktober (in het 
deren),  de dubbelplechtigheid Zandvoorde/Geluveld op 26 oktober, de jaarlijks terugkerende 
beurs van de Westhoek op 11 november en tenslotte een herdenkingsplechtigheid ‘De Franse 
hier waren respectievelijk: Home@Christmas: 1500 personen / Dubbelplechtigheid 1000 personen 
Winter’ 300 personen. In augustus 2014 sloot het MMP1917 een overeenkomst met Veterans Affairs Canada, waarin het MMP1917 financiële steun kon verkrijgen voor de som van 
160 000 Canadese dollar, gespreid over drie jaar om het project “Canadian Remembrance Trail” uit te bouwen. Tenslotte had het MMP1917 met de gemeente Zonnebeke, Diksmuide, 
Mons en Komen-Waasten een samenwerking met het project ‘Via Dolorosa’, dat focuste op de eerste oorlogsmaanden en het geleidelijk terugtrekken van het Belgische en Britse leger 
doorheen België.

Kenniscentrum 

In april 2014 opende het gloednieuwe kenniscentrum van het Memorial Museum Passchendaele  1917. In het kenniscentrum worden de 
documentaire collecties van het MMP1917 en de Heemkring bewaard. Het kenniscentrum wil zich verder professionaliseren als het centrum 
van wetenschappelijk onderzoek. In 2014 mocht het k

Het kenniscentrum omvat een bibliotheek met meer 
boeken over heemkunde. In 2014 werden ongev
digitale collectie van 1000 reguliere kaarten waarv
Britse rapporten en Duitse regimentsboeken. Ongev
digitale fotoverzameling van ongeveer 2000 foto’
risatie en digitale ontsluiting van deze collectie. 
historische kaarten of luchtfoto’s.



In 2014 zette het MMP1917 de promotiemiddelen grotendeels in op het thema van ‘The Old Contemptibles’. Ook de opening van het Pas-
schendaele Memorial Park werd sterk gepromoot.

vulde evenementenkalender en de ontwikkeling van kwalitatieve toeristische producten op heel 
wat nationale en internationale belangstelling rekenen. De grootste publieksevenementen waren ANZAC-Day op 25 april, de onthulling van het Black Watch Monument (3 mei) en het 
jaarlijks Museumweekend (15-16-17 augustus) met de opening van het nieuwe parkgedeelte (Passchendaele Memorial Park), de tijdelijke tentoonstelling ‘The Old Contemptibles’, een 
nieuwe fietsroute ‘The Legacy’, en doorlopend het Living History evenement met meer dan 200 internationale historische acteurs. Bezoekersaantallen waren als volgt: ANZAC Day: 1500 
aanwezigen; Black Watch Monument onthulling: 750 aanwezigen; museumweekend: 12 000 aanwezigen. 

Verder hadden we in 2014 in het kader van Erfgoeddag (thema Grenzeloos) de officiële opening van het kenniscentrum en gegidste wandelingen op Tyne Cot Cemetery naar vreemde 
(in het kader van GoneWest, het culturele herdenkingsprogramma van de Provincie West-Vlaan-

erende Passchendaele Ceremony op 10 november, Wapenstilstand-plechtigheden en de boeken-
anse Winter’ op 13 december met hieraan gekoppeld een boekvoorstelling. Bezoekersaantallen 

/ Dubbelplechtigheid 1000 personen / Passchendaele Ceremony 1000 personen / Herdenkingsplechtigheid ‘De Franse 
Winter’ 300 personen. In augustus 2014 sloot het MMP1917 een overeenkomst met Veterans Affairs Canada, waarin het MMP1917 financiële steun kon verkrijgen voor de som van 
160 000 Canadese dollar, gespreid over drie jaar om het project “Canadian Remembrance Trail” uit te bouwen. Tenslotte had het MMP1917 met de gemeente Zonnebeke, Diksmuide, 
Mons en Komen-Waasten een samenwerking met het project ‘Via Dolorosa’, dat focuste op de eerste oorlogsmaanden en het geleidelijk terugtrekken van het Belgische en Britse leger 
doorheen België.

Het MMP1917 en de toeristische dienst van Zonnebe-
ke brachten in 2014 volgende foldes uit: museumfol-
der (herwerkt in 2014), Tyne Cot Cemetery, toeristisch 
vademecum, Passchendaele Archives, kenniscentrum 
(nieuw in 2014)), folder 10/11 november, evenemen-
tenfolder  2014, evenementenbrochure 2014, scheur-
blok met grondplan. Ook werden er 11 advertenties 
geplaatst en de dienst voor toerisme en het museum 
trokken in 2014 naar 3 beurzen: World Travel Market 
in Londen, Expo dagtrips voor groepen in Roeselare 
en de In de Vlaamse Velden-dag in Veurne. Ten slotte 
werden ook sociale mediakanalen ontwikkeld en een 
opdracht gegund voor een nieuwe museum- en toeris-
mewebsite.

In april 2014 opende het gloednieuwe kenniscentrum van het Memorial Museum Passchendaele  1917. In het kenniscentrum worden de 
documentaire collecties van het MMP1917 en de Heemkring bewaard. Het kenniscentrum wil zich verder professionaliseren als het centrum 

oek. In 2014 mocht het kenniscentrum 165 personen ontvangen die historisch onderzoek deden. 

bibliotheek met meer dan 5500 historische studies over de Eerste Wereldoorlog, regimentsgeschiedenis en 
ongeveer 150 nieuwe of antiquarische werken aangekocht. Het kenniscentrum bezit een ruime 

n waarvan ongeveer 2/3 oorloggerelateerd en ongeveer 1500 kaartjes en schetsen uit allerhande 
en. Ongeveer 100 originele oorlogskaarten worden in de collectie bewaard. Daarnaast is er een 

foto’s van de dorpen van groot-Zonnebeke tijdens WOI. In 2014 werd gestart met de inventa-
ectie. Zo kunnen de bezoekers via software van ArcGis hedendaagse luchtfoto’s vergelijken met 
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Preventie

Algemene acties

Er vindt een driemaandelijkse con-
trole plaats van de frontlader, de mini-
graafmachine en de laadkraan van de 
technische dienst. Ook alle liften (het 
museum, de bib en het gemeentehuis) 
worden onderworpen aan een contro-
le; dit gebeurt twee maal per jaar. 
Ten slotte worden volgende zaken ook 
jaarlijks gecontroleerd: ladders,  hef-
truck, sektionale poorten, brandweer-
materiaal, brandblussers en - haspels, 
hoogspanningscabine en aardgasinstal-
latie. 

Het vijfjaarlijks laagspanningsonder-
zoek van de elektriciteit werd uitgevoerd 
in het OC van Geluveld, het gemeente-
huis in Zonnebeke, de gemeenteschool 
in Zonnebeke, het oud gedeelte van 
het Memorial Museum Passchendaele 
1917, de bib en de BKO in Passendale.

Gemeentescholen

Gemeenteschool Zonnebeke

» keuren van de turntoestellen
» organiseren van brandevacuatieoefe-
ningen
» de brandsirenes van de nieuwe en oude 
bebouwing op één circuit plaatsen zodat 
de sirenes tegelijkertijd hoorbaar zijn in 
het gehele schoolgebouw en de directeur 
een sms ontvangt bij brandalarm
» opfriscursus EHBO voor leerkrachten 
die de basiscursus reeds volgden
» vernieuwen afwateringsgoot in het 
midden van de speelplaats
» vervangen kelderdeur zodat deze af-
sluitbaar is voor kinderen - de brandbe-
stendigheid van deze deur dient minimum 
1 uur te zijn

Gemeenteschool Geluveld

» vorming ‘hanteren brandbusmiddelen’ 
voor leerkrachten van lager en kleuter

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.



» plaatsen van kabelgoten in verschil-
lende klassen om kabels veilig te ver-
bergen 
» organiseren van enkele onaangekon-
digde brandevacuatieoefeningen in de 
lagere afdeling en organiseren van en-
kele begeleide brandevacuatieoefenin-
gen voor de kleuterafdeling (i.s.m. de 
brandweer)
» aanpassen geluid sirene zodat die 
overal goed hoorbaar is
» keuren van de turntoestellen
» opfriscursus EHBO voor leerkrachten 
en directeur die basiscursus reeds volg-
den

Kinderopvang

» vorming EHBO en levensreddend 
handelen voor werknemers kinderop-
vang 
» maandelijkse controle van de aanwe-
zige rookdetectoren in de diverse loca-
ties - de locatieverantwoordleijke no-
teert het nazicht in het logboek
» opfrissing crisishandboek voor de be-
geleidsters - de opfrissing gebeurt in de 
teamvergadering
» brandevacuatieoefening met simula-
tie van brand na de openingsuren i.s.m. 
de brandweer
» Installeren branddetectiesysteem in 
BKO Beselare
» organiseren van een oefening voor de 
begeleidsters van de opvang om brand-
blusmiddelen te leren hanteren (i.s.m. 
de brandweer)
» coördinatrice van de kinderopvang 
een halve dag opfrissingscurcus EHBO 
laten volgen bij IDEWE
» Voor de omvorming van het huidig 
ontmoetingscentrum van Passendale 
naar een kinderopvangverblijf en de 
uitbreiding van de bestaande locaties 
in Zonnebeke en Beselare werd in 2014 
een architect aangesteld. De coördina-
trice van de kinderopvang dient samen 
met de preventieadviseur erop na te 
zien dat de architect de vereiste veilig-
heidsvoorschriften voor de kinderen en 
de begeleidsters naleeft.

Technische dienst

» actualiseren van diverse werkpostfi-
ches met de bijhorende risico-inschat-
tingen
» verder werken aan de opmaak van de 
technische veiligheidsfiches en veilig-
heidsinstructiekaarten van alle machi-
nes, materialen en klein gereedschap
» ventilatierooster en kleerhaken in-
stalleren in de vestiaire  van de depot 
van de technische dienst
» nagaan of er een brandkast nodig is 
in het depot
» plaatsen nieuwe buitenrekken
» aankopen aangepaste veiligheidskle-
dij voor het personeel van de groen-
dienst die honden moet vangen die een 
gevaar vormen voor de bevolking
» inbedrijfsstellingsverslag opmaken 
voor nieuw materiaal om na te gaan of 
het voldoet aan de voorgeschreven vei-
ligheidsvoorschriften
» opfrissingscursus EHBO, vorming na-
zicht veiligheid speeltuigen en vakbe-
kwaamheidsattest rijbewijs C en CE
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Onderzoeken 
door IDEWE

» jaarlijks periodiek onderzoek van de werklie-
den, brandweermannen en schoonmaaksters

» rijgeschiktheidsonderzoek

» onderzoek moederschapsbescherming

» onderzoek bij werkhervatting

» voorafgaande gezondheidsbeoordeling 
bij aanwerving

» beeldschermonderzoek

» tuberculinetest

» audiometrie

» longfunctietest

» bloedonderzoek

Vaccinaties
door IDEWE

» griepvaccinaties

» tetanusvaccinatie

Gemeente  OCMW

110   45

  1     /

  5     /

  8     6

 21     /

  2   11

  1     1

 71     1

 39     /

 20     /

 42   18 

  3     1

Arbeidsongevallen

OCMW
» 3 met 14 dagen arbeidsongeschiktheid

Gemeente
» 7 waarvan 6 met tijdelijke arbeidsongeschiktheid
» totaal aantal kalenderdagen ongeschiktheid: 52
» tijdens tussenkomst van de brandweer: 3 arbeidsongevallen met brandweerlieden
met tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 41 kalenderdagen



 
Stedenbouwkundige
vergunningen

In 2014 werden 269 aanvragen 
stedenbouwkundige vergunningen 
en meldingen ingediend. Uiteinde-
lijk werden 216 stedenbouwkundi-
ge vergunningen afgeleverd en als 
volgt onderverdeeld:

• verbouwen en bouwen van meerge-
zinswoningen: 4 (25 woongelegenheden)
• bouwen van nieuwe woningen: 19
• verbouwen en bouwen van land- en 
tuinbouw: 22
• verbouwen en uitbreiden van be-
staande woningen: 50
• verbouwen en uitbreiden van am-
bachtelijke bedrijven, handel, horeca 
en diensten: 7
• technische werken (reliëfwijzigingen, 
toegangswegen, parkings): 16
• bouwen, verbouwen en uitbreiden 
van bijgebouwen: 45
• verbouwen en bouwen van gemeen-
schapsvoorziening: 5
• gebouwen slopen: 11
• bomen vellen: 2
• functiewijzigingen: 12
• publiciteit + uithangborden: 6
• andere: 10 vergunningen
• werken publiekrechtelijke rechtsper-
sonen:6
• verbouwen en uitbreiden toerisme: 1
• weigering stedenbouwkundige ver-
gunningen: 5
• stopgezette stedenbouwkundige ver-
gunningen: 7
• meldingen: 5 
• dossiers zonder beslissing en nog in 
behandeling: 36

Verkavelings-
vergunningen

In 2014 werden 2 verkavelingsver-
gunningen afgeleverd voor 13 loten 
bouwgrond. Er werden 6 verkave-
lingswijzigingen ingediend.

Stedenbouwkundig
attest

In 2014 werden 3 aanvragen inge-
diend om een stedenbouwkundig 
attest te verkrijgen.

Planologisch
attest

• In augustus 2013 diende bvba 
Coopman een aanvraag planolo-
gisch attest in voor een uitbreiding 
van hun bedrijf in de ‘s Graventafel-
straat in Passendale. Op 3 februari 
2014 werd een postief planologisch 
attest afgeleverd door het College 
van burgemeester en schepenen.

• Op 8 mei 2013 diende Pasfrost nv 
een aanvraag planologisch attest in 
bij Ruimte Vlaanderen. Op 23 janu-
ari 2014 werd een voorwaardelijk 
gunstig attest afgeleverd door de 
Vlaamse Overheid. 
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GECORO

In 2014 kwam de commissie twee keer samen. De samenstelling van de gemeentelij-
ke commissie ruimtelijke ordening werd goedgekeurd in de gemeenteraad en door de 
deputatie. De Gecoro bestaat uit 1 voorzitter, 3 deskundigen, 4 vertegenwoordigers 
van de economische sector (1 handel en middenstand, 1 landbouw, 1 werknemersor-
ganisatie en 1 sociale bouwmaatschappijen), 4 vertegenwoordigers van de socio-cul-
turele sector (1 onderwijs, 1 derde leeftijd, 1 milieu, 1 culturele vereneiging), 1 vaste 
secretaris en 3 afgevaardigden van de politieke fracties. Laatstgenoemde hebben 
geen stemrecht. 

[In de kijker]
Bijna elke Vlaamse 
daag over een 
voor ruimtelijk
adviseert de gemeen
ken van een 
de ontwikkeling v
plannen. Verder 
stedenbouwkundige 
zwaarschriften. 
advies geven o
en, meer in het 
verband staat met 
dit zowel op vraag 
eigen beweging.

Procedures 
Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan-
nen en Onteigeningsplannen

» GRUP Albertstraat Noord: aangevochten bij de Raad van State in 
2012, het beroep werd verworpen door de Raad van State in 2013, 
onteigeningsmachtiging werd aangevraagd door het Agentschap Bin-
nenlands Bestuur
» GRUP Oude Rijkswachtkazerne: beslissing schepencollege tot op-
maak  in 2012 en aanstelling studiebureau Geomex Staden voor de 
opmaak, voorontwerp werd in 2014 overgemaakt aan verschillende 
besturen en kreeg gunstig advies van GECORO in juli 2014 en werd 
in de plenaire vergadering besproken, de screeningsnota werd ook in 
augustus 2014 overgemaakt aan de dienst MER voor de ontheffing 
van de plan-MER plicht
» GRUP Walleghemsgoed: in 2014 werd het voorontwerp bezorgd 
aan verschillende besturen, besproken in de plenaire vergadering en 
gunstig geadviseerd door de GECORO - daarna werd een screening-
snota bezorgd aan de dienst MER en die oordeelde dat er geen plan-
MER moet opgemaakt worden - in oktober 2014 gebeurde de voorlo-
pige vaststelling door de gemeenteraad en het openbaar onderzoek 
liep van 3 november 2014 tot 1 januari 2015
» GRUP Kraaiveldstraat: goedkeuring bestek en offerteformulier door 
gemeenteraad in maart 2014, aanstelling studiebureau Geomex in 
juni 2014 door het college van burgemeester en schepenen
» GRUP RWZI Zonnebeke: beslissing gemeenteraad maart 2014 voor 
opmaak GRUP met onteigeningsplan voor uitebreiding waterzuive-
ringsstation in Zonnebeke, Arcadis Gent maakt GRUP op en scree-
ningsdossier in december 2014



[In de kijker]
Vlaamse gemeente beschikt van-

een gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening of Gecoro. Die 

de gemeenteraad bij het opma-
een ruimtelijk structuurplan en 
eling van concrete uitvoerings-
erder verstrekt ze advies over 

stedenbouwkundige verordeningen en be-
aarschriften. Tenslotte kan de Gecoro 

en over vergunningsaanvragen 
in het algemeen, over alles wat in 

staat met ruimtelijke ordening. En 
owel op vraag van de gemeente als uit 

eigen beweging.

Provinciaal ruimtelijke
uitvoeringsplannen

» Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Bellewaer-
de Park: in 2014 werd het ontwerp besproken in de 
gemeenteraad en gunstig geadviseerd door de PRO-
CORO, de provincieraad stelde het uitvoeringsplan 
definitief vast en de Vlaamse Regering keurde het 
ruimtelijk uitvoeringsplan uiteindelijk goed in 2014.

Vergunningsregister

» Op 4 juli 2014 werd het geactualiseerd vergun-
ningregister overgemaakt aan de Vlaamse Over-
heid, agentschap Ruimtelijke Ordening, afdeling 
West-Vlaanderen.

Opmaak structuurschets

» Het schepencollege keurde de structuurschets 
van nv tabaksbedrijf Stubbe goed voor de locatie 
Beselarestraat 184 te Zonnebeke.

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

» Gewestelijk ruimtelijk uitvoerinsplan Pasfrost: start voorontwerp na 
positief planologisch attest
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Mobiliteit

Gemeentelijke 
begeleidingscommissie
mobiliteit

Er was geen gemeentelijke begelei-
dingscommissie in 2014. Die commis-
sie bestaat uit:

• 5 vertegenwoordigers van de ge-
meente waaronder de burgemeester, 
de schepen van mobiliteit (tevens de 
voorzitter van de commissie) en de 
schepen van openbare werken;
• 2 vertegenwoordigers van de politie;
• 1 vertegenwoordiger van het agent-
schap infrastructuur wegen en verkeer 
van de provincie West-Vlaanderen;
• 2 vertegenwoordigers van het depar-
tement mobiliteit en openbare werken 
van de provincie West-Vlaanderen;
• 1 vertegenwoordiger van vervoers-
maatschappij De Lijn;
• 2 gemeentelijke ambtenaren waaron-
der de gemeentesecretaris en de mo-
biliteitsambtenaar. Laatstgenoemde is 
ook de secretaris van de commissie.

Verkeersreglementen

In 2014 keurde de gemeenteraad 11 
(aanvullende) verkeersreglementen 
goed. Het betreft reglementen voor 
volgende straten/zones:

• Sportlaan
• Tynecotstraat
• Vijfwegestraat
• Roeselarestraat (2x) 
• Wervikstraat
• Beselarestraat
• Passendalestraat
• Westrozebekestraat
• Berten Pilstraat
• kerkplein Beselare
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Onroerend
patrimonium

Verkopen

• Gemeenteraad keurt de verkoop goed van 
de oude Pastorie in Passendale, gelegen in de 
Passendaleplaats 5 in Passendale.

Grondafstand

• Gemeenteraad keurt de kostenloze grondaf-
stand naar het openbaar domein van een stuk-
je grond langs de Langemarkstraat, eigendom 
van immobiliënmaatschappij Danneels goed. 

Aankopen

• Gemeenteraad keurt de aan-
koop goed van een stuk grond 
(gelegen tussen de IJzerweg en 
de Ieperstraat) voor de aanleg 
van een derde voetbalveld voor 
S.C. Zonnebeke en de realisatie 
van een wandelverbinding.

Huren

• Gemeenteraad keurt de huur-
overeenkomst goed voor de huur 
van het pand in de Beselarestraat 
1 te Zonnebeke, Beselare.

• Gemeenteraad keurt de huur-
overeenkomst goed voor de huur 
van een opslagplaats, magazijn 
en buitenopslagruimte gelegen in 
de Klokhofstraat 11 te Zonnebe-
ke, Beselare.

• Gemeenteraad keurt de gewij-
zigde huurovereenkomst goed 
voor het Bondgenootje van Zon-
nebeke, gelegen in de Ieperstraat 
47 te Zonnebeke.
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Lokale 
economie

Raad voor lokale 
economie

Eén van de vele gemeentelijk adviesra-
den is de Raad voor Lokale Economie. 
De Raad voor Lokale Economie staat in 
voor de bevordering van de economi-
sche belangen in de gemeente. 

In eerste instantie heeft de Raad voor 
Lokale Economie een adviserende taak. 
De raad vormt een centrum van overleg 
van de KMO’s-, middenstandsverenigin-
gen, zelfstandigen en beoefenaars van 
een vrij beroep die in Zonnebeke geves-
tigd zijn.

Het doel is door overleg, samenwerking 
en informatie de lokale economie te co-
ordineren en te bevorderen, evenwel 
zonder consumentgerichte commerciële 
activiteiten te ontwikkelen.

De raad bestaat uit volgende leden:

• 6 vertegenwoordigers van de ge-
meente waaronder onder andere de 
schepen voor lokale economie (voor-
zitter), de burgemeester en de ambte-
naar lokale economie (secretaris)
 
• 18 vertegenwoordigers van hande-
laars of verenigingen waaronder UNI-
ZO, handelaars, vrije beroepen, HO-
RECA, landbouw, VOKA,  KMO’s en het 
batjesplatform

De raad kwam in 2014 vier maal sa-
men.



Woonkwaliteitsonderzoek

Gedurende het jaar 2014 werd 1 woning 
ongeschikt verklaard. 5 woningen werden 
ongeschikt en onbewoonbaar verklaard 
en voor 6 woningen die aan de Vlaamse 
woningskwaliteitsnormen voldoen, werd 
een conformiteitsattest afgeleverd.

Leegstand

In 2014 werden er 31 woningen gecon-
troleerd aan de hand van het technisch 
verslag op de kenmerken van leegstand. 
Er werden 14 woningen en 1 gebouw op-
genomen in de gemeentelijke inventaris 
van leegstaande woningen en gebouwen. 
In 2014 werden er ook 14 vrijstellingen 
toegestaan en 14 woningen geschrapt uit 
het leegstandsregister.

Tweede verblijven

In 2014 stonden er 100 woningen op de 
lijst met tweede verblijven.

Onbebouwde percelen

Op 1/1/2014 waren er 82 onbebouwde 
percelen in verkavelingen en 54 onge-
bouwde percelen in woongebied.

Lokaal woonoverleg

Vanuit de Vlaamse Wooncode moet het 
gemeentebestuur het woonbeleid coör-
dineren. Het lokaal woonoverleg is een 
instrument om als gemeente deze taak 
te realiseren. Het lokaal woonoverleg 
bestaat uit 7 vertegenwoordigers van de 
gemeente (waaronder o.a. de schepen 
van sociale huisvesting en welzijn, de 
burgemeester, de gemeentesecretaris, 
diensthoofd welzijn en de stedenbouw-
kundig ambtenaar), 3 vertegenwoor-
digers van de sociale huisvestings-
maatschappijen, 1 vertegenwoordiger 
van het sociaal verhuurkantoor en het 
agentschap Wonen. In 2014 kwam het 
lokaal woonoverleg één keer samen.
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De Vlaamse Wooncode kent aan de gemeente een centrale rol toe in het uitstippelen 
van een woonbeleid in de gemeente en het nemen van concrete maatregelen ter on-
dersteuning van dit beleid in de gemeente. Om dit als gemeente waar te maken, werd 
op 1 oktober 2014 een intergemeentelijke woondienst opgestart.  De woondienst – 
een samenwerking tussen Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle –  werkt samen met 
de gemeente en het OCMW aan een woonbeleid waarbij kwaliteitsvol wonen, tegen 
een betaalbare prijs en met woonzekerheid, centraal staat. 

Woondienst
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Technische
dienst

De technische dienst was in 2014 vooral 
bezig met volgende projecten:

Groenbeheer
» scheren van hagen
» onderhoud gazons
» leveren van lentebeplantingen
» onderhoud beplanting
» snoeien en vellen van bomen
» onderhoud wegbermen

Cultuur
» transport uitgeleend materiaal
» vervangen van infoborden

Milieu
» recyclagepark
» ophalen vuilniszakken en groenafval 
van de scholen, speelpleinen en open-
bare pleinen
» verwijderen van zwerfvuil

Wegen & Riolering
» buitengewone onderhoudswerken 
met KWS aan diverse wegen
» buitengewone onderhoudswerken aan 
diverse landbouwwegen
» straatvegen (fietsen en rijweg)
» onderhoud waterlopen en grachten
» onderhoud straatkolken
» vervangen oude straatnaamborden
» onderhoud van riolering

» plaatsen verkeeerssignalisatie

Onroerend patrimonium
OPENBAAR TERREIN

Zonnebeke
gemeentehuis, begraafplaats, Jeugdhuis 
De Moane, kerk en kerkplein, monument 
in de Beselarestraat, kasteeldomein, 
Memorial Museum Passchendaele 1917, 
bibliotheek, landhuis en voormalig huis-
je cultuur, gemeenteschool, kenniscen-
trum, OC ‘t Zonnerad, voetbalplein en 
gebouwen en brandweerkazerne

Passendale
kerkhof en kerk, gemeenteschool met 
tuin, OC Passchendaele, grond Sta-
tiestraat en begraafplaats

Beselare
sporthal met toegangsweg, voetbalplein 
met gebouwen, begraafplaats met co-
lumbarium, schutterslokaal, gemeente-
school, kerk, voormalig gemeentehuis, 
kinderopvang, OC De Leege Platse en De 
Kortekeer

Geluveld
elekriciteitscabine, kerk met kerkplein, 
kleuterschool met bouwland, lijkenhuis, 
begraafplaats, OC ‘t Gelevelt en de ge-
meenteschool
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Zandvoorde
kerkhof, kerk, OC Santforde

PRIVAAT DOMEIN

Zonnebeke
woonhuis (Berten Pilstraat 6)

Passendale
pastorie

Beselare
huis (Dadizelestraat 18), pastorie

Geluveld
woonhuis (Oude Zandvoordestraat 3)

VERHURINGEN & 

VERPACHTINGEN

Beselare
» woonhuis (Dadizelestraat 18) aan de 
heer Cardoen Henri
» cafetaria sporthal (kantine voetbal) 
aan FC Beselare
» weide (Kruisbierboomstraat) aan me-
vrouw Samyn Herna

Geluveld
» weg, Geluveldplaats (recht van door-
gang) aan de heer en mevrouw Noël 
Platteeuw en de heer en mevrouw Hugo 
van Exem

Wegverkeer & waterlopen
» lengte gewestwegen: 27,33 km
» lengte gemeentewegen (buurtwegen 
groot verkeer): 66,54 km
» andere verharde wegen: 149,125 km

» lengte onbevaarbare waterlopen cate-
gorie 2: 24 038 m
» lengte onbevaarbare waterlopen cate-
gorie 3: 29 634 m
» lengte niet ingeschreven waterlopen: 
4294 m

Wagenpark
De technische dienst beschikt over 8 
aanhangwagens, 2 vrachtwagens, 1 
houthakselaar, 1 minigraver, 1 tractor, 1 
veegborstel voor de tractor, 1 heftruck, 
3 wagens, 8 bestelwagens en 1 mobiel 
podium.

Werken

» werken Passchendaele Memorial Park
» aanleg mindervalidenpak aan het Me-
morial Museum Passchendaele 1917
» aanleg wandelwegen Zonnebeke (Leg-
acy project)
» voltooiing Oude Pastorij Zonnebeke 
tot Kenniscentrum
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Openbare
werken

In 2014 zijn volgende wegen- en rioleringswerken uitgevoerd:

Wegen- en 
rioleringswerken

Herstellingswerken buurtwegen (vervolg)
» herstellen van buurt- en landwegen - werken gestart in 2013, vervolg in 2014
» opdrachtgever: gemeente Zonnebeke

Herstellingswerken omleidingswegen Beselare en Geluveld (vervolg)
» gestart in 2013, vervolg in 2014
» opdrachtgever: gemeente Zonnebeke

Verbreden en aanpassen Mispelarestraat in Passendale
» gestart in oktober 2014
» opdrachtgever: gemeente Zonnebeke i.s.m. de firma Pasfrost

Aanleg van een vrijliggend fietspad op de Oude Spoorwegbedding - Strorou-
te fase 3
» werken gestart in juli 2014
» opdrachtgever: provincie West-Vlaanderen

Aanleg van een Aquafincollector tussen de Oude Kortrijkstraat en de Wer-
vikstraat in Beselare 
» opdrachtgever: Aquafin 
» werken gestart in juni 2014

Structurele onderhoudswerken betonverharding langs gewestwegen
» N37 Briekestraat in Zonnebeke
» opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
» werken gestart in april 2014
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Onderhoud
waterlopen

Er vindt een jaarlijks preventief en cu-
ratief onderhoud plaats van de waterlo-
pen 3e cat. en de langsgrachten langs 
de gemeentewegen i.k.v. de goede wa-
terhuishouding en de strijd tegen wa-
teroverlast (+/- 50.000 lm).

Zo worden ook de zoomwegen en 
grachten langs de gemeentewegen 2 
keer per jaar gemaaid en worden alle 
straatkolken langs de gemeentewegen 
2 keer per jaar geruimd en gereinigd.

Werken door de 
nutsmaatschappijen

Ondergronds brengen van het 
laagspanningsnet en vernieuwen 
van de openbare verlichting in de 
Langemarkstraat en Albertstraat in 
Zonnebeke (2014 - 2015)
» opdrachtgever: Gemeente Zonnebe-
ke

Aanleg van een nieuwe toevoerlei-
ding drinkwater tussen Geluveld en 
Menen
» opdrachtgever: De Watergroep – 
centrale directie Brussel

Structurele onderhoudswerken 
KWS-verharding langs gewestwegen
» N332 Ieperstraat in Zonnebeke
N303 Passendalestraat, Molenstraat en 
Westrozebekestraat in Passendale
» opdrachtgever: Agentschap Wegen en 
Verkeer West-Vlaanderen
» werken gestart in juli 2014

Aanleggen van een snelheidsrem-
mende middengeleider en heraanleg 
van de voetgangersoversteekplaats 
langs de N332 Roeselarestraat in 
Zonnebeke
» opdrachtgever: Agentschap Wegen en 
Verkeer West-Vlaanderen
» werken gestart in november 2014

Bouwen van een RWZI in de Vuile-
waasstraat in Beselare
» opdrachtgever: Aquafin 
» werken gestart in maart 2014

Aanleg van een gescheiden riole-
ringsstelsel in de Osselstraat in Pas-
sendale
» opdrachtgever: Aquafin 
» werken gestart in april 2014



In 2014 werd de dienst ICT opgericht. De dienst bestaat uit 1 ICT amb-
tenaar die in februari 2014 aan de slag ging. De dienst onderhoudt en 
coördineert het ganse IT-park van de gemeentelijke diensten.
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ICT

Concreet zorgt de dienst ICT voor:

» het installeren, beveiligen en onder-
houden van alle hard- en software

» het up to date houden van netwerk-
componenten, servers, pc’s, IP adresse-
ringslijst, netwerkconfiguratie…

» het beheer van het backup-systeem, 
accounts, logbestanden, bestandbeheer 
en databeheer

» het beheer en de configuratie van be-
sturingssystemen

» het beheer van het computer- en te-
lefoniepark en ondersteuning van de ge-
bruikers

» beheer van de mailserver

» opvolgen van virus- en spamproble-
matiek, netwerk en pc’s beveiligen tegen 
virussen, inbraakpogingen…

» dataveiligheid en het correct toepas-
sen van de wettelijke normen normen 

» gestructureerde databekabeling en 
het toepassen van wettelijke regels

» multimedia technologieën (interactie-
ve en audiovisuele toepassingen)

» interne ICT-opleidingen voor het 
perosneel
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OCMW

Bestuur

Het OCMW wordt bestuurd door een raad 
die alles regelt wat tot de bevoegdheid 
van het OCMW behoort, tenzij anders 
wordt bepaald door of krachtens de wet 
of het decreet.

De OCMW-raad kwam in 2014 12 maal 
bijeen en bestaat uit volgende leden:

Voorzitter
Maria Vander Meiren

Raadsleden
• Hannelore Blondeel
• Jan Desmet
• Jacques Lepere
• Johan Tally
• Gerarda Vancoillie
• Monique Vande Ginste
• Christine Van Exem
• Hedwige Verschaeve

Het OCMW heeft ook een eigen secretaris 
en financieel beheerder. Terwijl de secre-

taris bevoegd is voor de algemene lei-
ding over de diensten, heeft de financi-
eel beheerder de leiding over de financiële 
dienst, hij coördineert het budget en de 
jaarrekening.

Secretaris  Financieel beheerder
Francis Claeys Luc Delancker

Personeel
Het OCMW telde in 2014 48 personeels-
leden waarvan 3 administratief mede-
werkers, 6 maatschappelijk werkers, 
35 poetsvrouwen en 1 klusjesman. Het 
OCMW stelde in 2014 ook 3 personen te 
werk via artikel 60§7.

Financiële bijdrage gemeente

2009  € 622 975 
2010  € 484 971
2011  € 592 876
2012  € 385 815 
2013  € 900 000
2014  € 820 000

De opdracht van het OCMW bestaat erin om aan elke persoon die er be-
hoefte aan heeft en ongeacht zijn vermogenstoestand, diensten of hulp 
te verstrekken of te doen verstrekken op sociaal, sociaal-medisch en op 
medisch gebied. 
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Meldingen

Verkeers-
ongevallen

Verkeers-
controles

• gevonden oorlogsmunitie    
• verlies documenten
• diefstal algemeen
• moeilijkheden bezoeksrecht
• moeilijkheden gezin
• opzettelijke beschadigingen
• onbeheerde dieren
• fietsdiefstal

Snelheid
• gecontroleerde voertuigen       
• overtrediging +16 |+17 
tot +26 | +27 tot +37 | 
+37 of hoger

Alcohol
• save    
• alarm
• positief

drugs

niet dragen gordel
GSM gebruik
geen keuring
geen verzekering
overtreding op rijbewijs
overtreding bromfietsen

• met doden    
• met lichamelijk letsel
• enkel stoffelijke schade   

76 | politie & GAS



 politie & GAS | brandweer | 77

Brandweer

Personeel

Het brandweerkorps van Zonnebe-
ke bestaat uit vrijwilligers. Hun job 
als brandweerman is niet hun voor-
naamste professionele activiteit.

In 2014 telde het vrijwillige brand-
weerkorps van Zonnebeke 36 perso-
neelsleden. De samenstelling van dit 
korps is als volgt: 

» 20 brandweermannen
» 6 korporaals
» 6 onderofficieren 
» 3 officieren 
» 1 officier-geneesheer

In 2014 waren er geen indiensttre-
dingen en geen uitdiensttredingen.

Wagenpark

» 1 materiaalwagen/signalisatiewagen
» 1 snelle hulpwagen
» 1 slangenwagen 4x4 met aan-
hangwagen met pomp

» 1 halfzware autopomp met watertank 
van 2500 liter
» 1 tankwagen met een watertank van 
8500 liter
» 1 materiaalwagen met milieu-aanhang-
wagen 

Oefeningen

» elke week op vrijdagavond voor de ploeg 
die aan zijn weekdienst begint

» Jaarlijks wordt een oefenkalender opge-
steld met vermelding van de verschillen-
de thema’s die moeten geoefend worden: 
pompen, kettingzaag, EHBO, radiocom-
municatie, liften, deur/LD/schuim, sport 
en fysieke vaardigheden, explosiemeter, 
warmtebeeldcamera, hydraulisch geree-
schap, beveiling interventie openbare weg, 
aflegsysteem bundels en cassetten, stap-
penplan bij THV voertuigen, stroomvoor-
ziening en verlichting, persluchtoefening, 
werkwijze IGS, gasdetectie, deurenope-
nerset.

GAS
In 2014 werden 21 dossiers binnen 
gebracht door de politie. Bij geen en-
kel dossier werd de GAS procedure 
opgestart omdat de dader(s) telkens 
onbekend waren.

[In de kijker]
Een gemeentelijke administratieve 
sanctie (GAS) is een straf, meestal 
een boete, die een gemeente (niet de 
politie!) kan opleggen voor inbreuken 
op de gemeentereglementen. Het is 
op die manier een instrument om op 
lokaal niveau een antwoord te bieden 
aan de problematiek van openbare 
overlast.



  80 | erediensten78 | brandweer

Interventies



Onderwijs

Leerlingenaantal op 
1 februari 2014

De Regenboog
177 leerlingen waarvan 77 kleuters en 
100 lagere schoolkinderen

De Biesweide
298 leerlingen waarvan 134 kleuters 
en 164 lagere schoolkinderen

De Zonnebloem
164 leerlingen waarvan 76 kleuters en 
88 lagere schoolkinderen

De Fontein
271 leerlingen waarvan 107 kleuters 
en 164 lagere schoolkinderen

De Wijzer
298 leerlingen waarvan 114 kleuters 
en 184 lagere schoolkinderen

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

onderwijs | 79




