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Beste lezer,

Welkom in het jaarverslag van de gemeente Zonnebeke. 
Naar jaarlijkse gewoonte bieden we u in ons jaarverslag 
een overzicht van informatie uit het afgelopen jaar.

2013 was het eerste jaar van de nieuwe legislatuur en 
dus krijgt u een overzicht van de bestuursploeg die in 
januari 2013 aan de slag ging. De feiten en cijfers die 
in het jaarverslag aan bod komen, zijn het resultaat van 
gerichte acties en beslissingen die door de gemeente 
werden genomen.

Thema’s zoals milieuvriendelijkheid en besparingen zijn 
tegenwoordig een onvermijdelijk onderwerp. De nieuwe 
ploeg draagt deze issues hoog in het vaandel. Ook het 
jaarverslag ontsnapt niet aan deze tendensen! Voor het 
eerst wordt het jaarverslag digitaal verspreid. Ik hoef u 
niet te vertellen dat dit naast een heleboel papier ook 
een heleboel financiële middelen bespaart. Naast de on-
line raadpleging via de gemeenteljke website, kan een 
papieren versie nog steeds aangevraagd worden bij de 
communicatiedienst. 

Veel leesplezier!

Uw schepen van communicatie,
Ingrid Vandepitte

Uw burgemeester,
Dirk Cardoen
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Communicatie- 
en stafmede-
werker

Secretariaats-
medewerker

Hoofd
personeels-
dienst

Hoofd
burgerza-
ken

Hoofd
ruimtelijke
ordening

Hoofd
milieudienst

Hoofd
technische
dienst

Hoofd
openbare
werken

Hoofd
vrije tijd en 
welzijn

Hoofd
museum en
toerisme

Financieel  
beheerder =
hoofd financiële
dienst

1 mede-
werker

3 mede-
werkers

3 mede-
werkers

2 mede-
werkers

3 mede-
werkers

2 medewerkers
administratie

hoofd groen-
dienst

12 werklieden

hoofd 
poetsploeg

11 mede-
werkers

1 mede-
werker

23 bege-
leidsters

5 mede-
werkers

15 mede-
werkers

1 conciërge

9 mede-
werkers

senioren-
ambtenaar

jeugd- 
consulent

archivaris &
evenementenverantwoordelijke

sportfuncti-
onaris

Coördinator 
BKO

Bibliotheca-
ris

3 medewerkers 
onthaal & uitleen-
dienst

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 deze van de gemeenteraad en stelt van beide 
de notulen op. Daarnaast ondertekent hij mee alle stukken, zoals brieven, die uit-
gaan 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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Gemeente Zonnebeke
algemeen

In totaal telt Zonnebeke 12 382 
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

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 2013 kwam de gemeenteraad 11 
keer samen: 2 januari (installatiever-
gadering), 11 februari, 4 maart, 8 april, 
13 mei, 10 juni, 8 juli, 9 september, 28 
oktober, 18 november en 23 december 
2013.

Leden

Burgemeester
CARDOEN Dirk
Beselarestraat 266 - BESELARE 
Inspraak 

Eerste schepen
SIOEN Dirk
Ieperstraat 21 - 8980 ZONNEBEKE 
Inspraak
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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

Het college van  
burgemeester en  

schepenen

Burgemeester 
Voorzitter college

Schepenen

OCMW Voorzitter 
Schepen van rechtswege
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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 
• Personeel administratief 
• 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
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Financiële
dienst

Budget 
Het budget van 2013 werd op 18 de-
cember 2012 goedgekeurd door de ge-
meenteraad. De ramingen van de ont-
vangsten en uitgaven werden in de loop 
van het jaar één keer aangepast.

In de kijker [Budget]
Elke organisatie wil effi ciënt 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).

fi nanciële dienst | 13     

In de kijker
[Operationeel versus 
fi nancieel]
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 fi nanciële transacties.

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



Financiële ontvangsten

Andere operationele ontvangsten

Werkingsubsidies

Fiscale ontvangsten en boetes

Ontvangsten uit de werking
49 %

€ 6 641 881

38 % 

€ 5 101 777

9 %

€ 1 229  441

1 %

€ 108 413

4 %

€ 511 108

Budget 2013 – Exploitatie ontvangsten 

Totaal: € 13 592 620

Totaal: € 12 812 104

Financiële uitgaven

Andere operationele uitgaven

Goederen en diensten

Bezoldigingen, sociale lasten en 

pensioenen

Toegestane werkingsubsidies
45 %

€ 5 791 606

33 % 

€ 4 204 568

19 %

€ 2 493 622

1 %

€ 106 358

2 %

€ 215 950

Budget 2013 – Exploitatie uitgaven

Boekhoudkundige 
documenten
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2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

Invorderingsstaten (uitgaande facturen) 
1774  1952  1911  1841  1803  2047  1795 

Factuurregistraties (binnenkomende facturen) 
6890  6768  7037  7571  8238  9231  9134 

Bestelbonnen 
2570  2658  2696  2671  2488  2638  2830 

Definitieve vastleggingen  
6107  5949  5996  6324  6491  7265  7085 

Aanrekeningen  
7180  7021  7073  7908  8342  9231  9468 



Balans op 31 december 2013

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa 64 185 646 Eigen vermogen 66 005  380

II. Immateriële vaste activa 834 129 I. Kapitaal 66 005 380

III. Materiële vaste acftiva 56 150 940

IV. Financiële vaste activa 7 200 577

Vlottende activa 11 465 947 Vreemd vermogen (schulden) 9 646 213

V. Vorderingen op méér dan één 
jaar

1 568  095

VI. Voorraden en bestellingen 0 VIII. Schulden op méér dan één jaar 5 000 021

VII. Vorderingen op ten hoogste 
één jaar

5 967 456 IX. Schulden op ten hoogste één 
jaar

4 646 192

VIII. Geldbeleggingen 0

IX. Liquide middelen en geldbeleg-
gingen

3 930 396

X. Overlopende rekeningen 0

TOTAAL ACTIVA 75 651 593 TOTAAL PASSIVA 75 651 593
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[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
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1. Gemeentebelastingen: 74,57 % of € 500 425 en 2 kohieren. 
2. Belasting op leegstand: 13,41 % of € 89 999,80 en 1 kohier.
3. Belasting op tweede verblijven: 4,65 % of € 31 199 en 1 kohier. 
4. Belasting op onbebouwde percelen: 6,78 % of € 45 530,76 en 1 kohier.
5. Belastingen op ondernemingen van vervoer met taxi’s: 0,58 % of € 3912,36 en 
1 kohier.

Totaal: € 671 066,92 en 6 kohieren.

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Algemene gemeentebelasting

Belasting op leegstand

Belasting op tweede verblijven

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi’s

Belastingen

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.
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Personeelstoestand
31 december 2013

Administratie

Het administratief personeel bestaat uit 19 sta-

tutairen, 17 contractuelen en 11 Gesco’s, goed 

voor 17,5 VTE’s bij de statutairen, 13,89 
VTE’s bij de contractuelen en 8,75 VTE’s bij de 

Gesco’s. In totaal werken er 47 mensen op de 

adminstratie, goed voor 40,14 VTE’s.

Poetsploeg

De poetsploeg bestaat uit 2 statutairen, 9 con-

tractuelen en 8 Gesco’s, goed voor 1,75 VTE’s 

bij de statutairen, 5,68 VTE’s bij de contractue-

len en 7,04 VTE’s bij de Gesco’s. In totaal wer-

ken er 19 mensen o bij de poetsploeg, goed voor 

14,47 VTE’s.

Begeleidster kinderopvang

Er zijn 9 contractuelen en 16 Gesco’s bij de be-

geleidsters voor de kinderopvang, goed voor 4,5 
VTE’s bij de contractuelen en 8 VTE’s bij de Ge-

sco’s. In totaal zijn er 25 begeleidsters, goed voor 

12,50 VTE’s.

Technische ploeg

De technische ploeg bestaat uit 

5 statutairen, 6 contractue-

len en 16 Gesco’s, goed voor 

5 VTE’s bij de statutairen, 6 
VTE’s bij de contractuelen en 

15,8 VTE’s bij de Gesco’s. In 

totaal werken er 27 mensen 

bij de technische ploeg, goed 

voor 26,8 VTE’s.

Algemeen totaal

In totaal zijn er 118 personeelsleden tewerk gesteld waarvan 26 statutair, 41 con-
tractueel en 51 Gesco’s. Dit stemt overeen met 24,25 VTE’s bij de statutairen, 
30,07 VTE’s bij de contractuelen en 39,59 VTE’s bij de Gesco’s, goed voor een to-
taal van 93.91 VTE’s in totaal.

Personeel - geslacht
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Personeelswijzigingen

Indiensttredingen

In 2013 waren er 25 indiensttredingen waarvan 1 
statutair, 10 contractuelen, 11 Gesco’s en 3 pro-
jectmedewerkers. 

Uitdiensttredingen

In 2013 waren er 19 uitdiensttredingen waarvan 1 
statutair, 3 contractuelen, 11 Gesco’s en 4 project-
medewerkers.

Ambtshalve verplaatsingen

In 2013 waren er 8 ambtshalve verplaatsingen 
waarvan 7 statutairen en 1 Gesco.

Tijdelijke tewerkstellingen

In 2013 waren er 17 tijdelijke tewerkstellingen 
waaronder 16 contractuelen en 1 Gesco.

Monitoren vakantiewerking

Begeleiders kinderopvang

Jobstudenten

Zwerfvuilbusters

In totaal werden er 16 monitoren aangesteld om 
de vakantiewerking in goede banen te leiden.

Inhoudelijke informatie over de zomerwerking 
vindt u in dit jaarverslag onder de dienst vrije 
tijd en welzijn - afdeling jeugd op pagina 38.

In totaal werden er 4 begeleiders aangesteld om  
de kinderopvang te versterken tijdens de zomer-
vakantie.

In totaal werden er 2 jobstudenten aangeworven 
om de technische dienst in de zomervakantie bij 
te staan. 

In totaal werden er 4 zwerfvuilbusters aange-
steld om de Zonnebeekse wegen in de paasva-
kantie zwerfvuilvrij te maken.

Op 31/12/2013 waren er 36 personen aange-
steld als vrijwilliger bij de vrijwillige brandweer 
van Zonnebeke.

In 2013 vonden er 4 indiensttredingen plaats op 
1 januari, er werden ook 3 bevorderingen door-
gevoerd. 

Niemand heeft in 2013 het brandweerpersoneel 
verlaten.

De gedetailleerde samenstelling kunt u terugvin-
den onder de dienst brandweer.

Brandweerpersoneel

22 | personeel personeel | 23



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 2013 waren er zes edities. 

De Info Zonnebeke kreeg in 2013 een volledige restyling. De lay-out werd opgefrist 
en aangepast aan de hedendaagse trends en de inhoud werd meer toegespitst op 
de doelgroepen door voortaan thematisch te communiceren via de centrale thema’s 
milieu, wonen, leven, werken en vrije tijd. Activiteiten van verenigingen worden op-
genomen indien ze tijdig en correct in de UIT-databank worden ingegeven.

Uitleen
dienst

Communicatie 
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 516 
De Kortekeer  43
Gemeentehuis  35
Gemeenteschool  85 
Schutterslokaal  89

Geluveld
OC ‘t Gelevelt  439

Passendale
OC Passchendaele 277

Zandvoorde  
OC Santforde  84

Zonnebeke
OC ‘t Zonnerad  730

TOTAAL   2298

Voor OC’s De Leege Platse, ’t Zonnerad 
en ’t Gelevelt wordt een totaal gemaakt 
van alle zalen. Wanneer een vereniging 
alle zalen in het OC aanvraagt, telt dit 
als 1 gebruik. Eén weekendactiviteit telt 
ook als 1 activiteit, dus 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 2013 werden er in totaal 327 aanvra-
gen geregistreerd. Het materiaal wordt 
ter plaatse gebracht door de technische 
dienst en terug opgehaald.

Januari   23 | Februari  21
Maart    19 | April   38
Mei    16 | Juni   21
Juli    25 | Augustus  29
September   41 | oktober  33
November   33 | December  28

In 2013 werden  1 nadarwagen, 40 na-
dars en 12 verstelbare podiumelemen-
ten aangekocht. 

Sporthal

In 2013 werd een nieuwe sportvloer 
gelegd. Voortaan mogen enkel nog  
sportactiviteiten doorgaan in de 
sporthal. De sporthal kan gratis ge-
bruikt worden door Zonnebeekse ver-
enigingen en wordt gebruikt om ver-
schillende sporttakken te beoefenen.
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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 profi el geplaatst.

De gemeente Zonnebeke mag onder-
tussen al op 893 volgers rekenen.

De Binnenkrant

De binnenkrant is het personeelsblad 
van de gemeente Zonnebeke. In dit 
blad komen human interest, nieuw-
tjes en nuttige info voor het perso-
neel aan bod. In 2013 verschenen er 
2 edities: één net voor de zomer en 
een dubbele editie net voor het kerst-
verlof.

Onthaal nieuwe inwoners

Op zaterdag 15 juni ontving de ge-
meente de mensen die tussen 
01/01/2012 en 31/03/2013 in onze 
gemeente kwamen wonen.  Er werd 
gestart met een ontbijt. Daarna volg-
de een rondrit per bus door alle deel-
gemeenten. Rond de middag werd 
de kennismaking afgesloten met een 
receptie. 59 mensen waren op deze 
voormiddag aanwezig. 

Durf vergelijken: bezint 
voor ge u bindt

In 2013 verzorgde de communicatie-
dienst de campagne ‘Durf vergelij-
ken: internet, gsm en tv’.

Tijdens deze campagne konden bur-
gers op woensdag 20 november 
langskomen op het gemeentehuis om 
samen met de communicatiedienst 
het voordeligste telecommunicatie 
aanbod te zoeken op maat van de 
burger. De resultaten werden afge-
print en meegegeven. 

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.

In 2013 werden zo’n 236 berichten 
online geplaatst. Ook wordt de dag-
orde van de gemeenteraad telkens    
geüpload, net zoals de persteksten 
voor de gemeenteraad en de Zonne-
beke Info.

Persberichten

De communicatiedienst stuurt ge-
meentelijke persberichten via e-mail 
naar de regionale correspondenten 
van dag- en weekbladen, regionale 
televisie, Radio 2 en enkele vrije ra-
dio’s. De communicatiedienst stuurt 
ook de persmededelingen en aank-
dingingen van de verenigignen door. 
De verenigingen maken hier veelvul-
dig gebruik van.

Ook komen de activiteiten van de ge-
meente en de verenigingen via de uit-
databank bij de pers terecht.

De communicatiedienst houdt ook 
een perslijst bij die iedereen kan op-
vragen.

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 2013 waren 
hier 22 personen op geabonneerd. De 
dagorde wordt via e-mail aan de re-
gionale persmedewerkers bezorgd en 
kan ook via de gemeentelijke website 
worden geraadpleegd.

Publicaties

In 2013 verscheen de gemeentegids 
2013, een informatieve gids boorde-
vol praktische informatie omtrent de 
werking van het gemeentebestuur.
Deze gids is een samenwerking tus-
sen het gemeentebestuur en de fi rma 
Publi-Touch. De gids werd bedeeld in 
groot-Zonnebeke en lokale hande-
laars kregen de kans om in deze gids 
te adverteren.

In 2013 verzorgde de communicatie-
dienst ook de redactie van het toeris-
tisch vademecum en de OCMW-bro-
chure. 

Uiteindelijk wordt het jaar telkens af-
gesloten met de publicatie van het 
jaarverslag.

Meldingskaart

Via de meldingskaart in de Info Zon-
nebeke en via e-mail kwamen een 
25-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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Secretariaat Noodplanning

Adminstratie beleid 
gemeente

Het secretariaat voert alle adminis-
tratieve taken uit inzake het beleid 
van de gemeenteraad en het sche-
pencollege. In 2013 werden er 1881 
brieven geregistreerd en 149 brie-
ven verstuurd door het college. Ook 
vroegen de gemeenteraadsleden 
434 brieven op in het kader van het 
inzagerecht.

Vergunningen

In Zonnebeke levert het secretariaat 
ook de vergunningen af voor door-
tochten, bepijlingen, kampvuren en 
standplaatsen. In 2013 werden er 
25 vergunningen doortochten en 55 
vergunningen bepijlingen verleend 
door het secretariaat. In totaal wer-
den er ook 3 vergunningen afgele-
verd voor standplaatsen. 

Tombola

In 2013 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 2013 werden 19 klachten geregis-
treerd. 6 klachten waren gegrond, 
2 deels gegrond, 5 ongegrond en 2 
klachten werden verworpen omdat 
deze anoniem werden verstuurd of 
omdat deze niet onder de bevoegd-
heid van de gemeente vielen. 4 
klachten werden doorgestuurd naar 
een hogere overheid.

Klachten in lopende procedures (mi-
lieu, stedenbouw) worden niet in de 
klachtenregistratoe opgenomen om-
dat deze deel uitmaken van het be-
treffende dossier. 

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 
specifi eke maatregelen nodig zijn tegen 
bepaalde risico’s wordt er een BNIP op-
gesteld. 

De noodplannen moeten vanzelfspre-
kend up-to-date worden gehouden, in 
2013 voerde de dienst noodplaning 2 
updates door. 

Risicoanalyses

In 2013 voerde de dienst noodplanning 
5 risicoanalyes uit voor grootschali-
ge evenementen: Lichtfront, Frontline, 
Heksenstoet, Zonnebatjes en Park.

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

Veiligheidsrondgangen en 
- oefeningen

In 2013 werden er 3 veiligheidsrondgan-
gen georganiseerd. Een voor het front-
linefestival, een voor de heksenstoet en 
één voor de Zonnebatjes. Deze rond-
gang gebeurt samen met de brandweer. 
Er wordt gecontroleerd of de organisa-
tie de veiligheidsvoorschriften niet over-
treedt.

In 2013 werd één veiligheidsoefening 
georganiseerd in het Memorial Muse-
um Passchendaele 1917. Achteraf werd 
de oefening geëvalueerd door de veilig-
heidscel.

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

In 2013 vond er één veiligheidscel 
plaats, op 23 mei. De veiligheidscel is 
een multidisciplinair orgaan die bevoegd 
is voor het actualiseren van het NIP, het 
opmaken van risicoanalyses, het orga-
niseren en evalueren van oefeningen en 
het evalueren van noodsituaties. 

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.

Kettingbotsing A19

Op 3 december 2013 ontstond een ket-
tingbotsing op de A19 in Zonnebeke. In 
eerste instantie werd het gemeentelijk 
nood- en interventieplan afgekondigd.

Enkele ogenblikken later bleek de situa-
tie zo ernstig te zijn dat de gouverneur 
het provinciaal nood- en interventie-
plan afkondigde. Er onstonden namelijk 
steeds meer kettingbotsingen en in to-
taal waren meer dan 136 voertuigen be-
trokken in het ongeval.

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 2013 kwamen 13 bezoe-
kers (31 bezoeken) langs 
om iets op te zoeken in de 
registers van de burgelij-
ke stand. Er werden geen 
opzoekingen gedaan in het 
kader van openbaarheid 
van bestuur.

Amerikaanse barak

In de Amerikaanse barak van het Memorial Museum 
Passchendaele 1917 wordt naast een Amerikaanse lan-
dententoonstelling ook een tentoonstelling rond we-
deropbouw ingericht.  Om deze barak in te vullen, doet 
het museum beroep op archiefstukken uit het gemeen-
tearchief. De gevraagde archiefstukken hebben allen te 
maken met wederopbouw.  Er wordt in de tentoonstel-
ling rekening gehouden met strikte regels rond tempe-
ratuur, licht en luchtvochtigheid om de documenten in 
goede staat te houden.

Tentoonstellingen

In 2013 verleende het archief 
haar medewerking aan drie 
evenementen en tentoonstel-
lingen: erfgoeddag, Zonnebeke 
Verbeeldt en Open Monumen-
tendag. Meer informatie om-
trent deze projecten vindt u in 
dit jaarverslag onder de dienst 
cultuur.

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. 

De volledige operatie werd gecoördi-
neerd vanuit de provincie en de ge-
meentelijke veiligheidscel bood onder-
steuning bij de concrete uitvoering van 
de maatregelen.

Er werd een persmoment voorzien, een 
opvangplaats voor de niet-gewonden 
en een infovergadering voor de slacht-
offers. 

In totaal werden 76 mensen opgevan-
gen in het OC van Beselare, 79 ge-
kwetsten werden weggebracht naar de 
ziekenhuizen en 2 mensen lieten hierbij 
het leven.
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Burgerzaken

Ceremonieën

In 2013 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 1/01/2013 t.e.m. 1/01/2014

Nieuwe gezichten

In 2013 werden 138 pasgeboren kinderen verwelkomd in Zonnebeke waarvan 74 
jongens en 64 meisjes. Ook kwamen er 518 nieuwe mensen in Zonnebeke wonen 
waarvan 261 mannen en 257 vrouwen. In totaal mocht Zonnebeke in 2013 656 nieu-
we mensen verwelkomen waarvan 335 mannen en 321 vrouwen.

Vertrekkers

In 2013 stierven 123 inwoners van Zonnebeke waarvan 59 mannen en 67 vrouwen. 
Ook vertrokken er 533 inwoners uit Zonnebeke waarvan 264 mannen en 269 vrou-
wen. In totaal moest Zonnebeke in 2013 afscheid nemen van 659 mensen waarvan 
323 mannen en 336 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-
meetenhuis.

In 2013 bracht de vliegende 
bediende 588 bezoeken. Ter 
vergelijking, in 2012 waren 
dit er 654 en in 2011 499.

Bezoekers
deelgemeenten

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

In 2013 kregen de deel-
gemeenten 276 bezoekers 
over de vloer waarvan 82 in 
Beselare, 92 in Passendale 
en 102 in Geluveld.

Groot-Zonnebeke

Zonnebeke Passendale

Geluveld Zandvoorde Beselare

Bevolking op 1/1/2014

T 12 382
V 6147
 M 6235

+ 18 (*)

T 4472
V 2233
M 2239

T 1553
V 776
M 777

T 521
V 250
M 271

T 2684
V 1341
M 1343

T 3152
V 1547
M 1605

- 20 (*)

- 11 (*) + 6 (*) + 34 (*)

+ 9 (*)

LEGENDE
T = totaal
V = vrouwen
M = mannen
* vergelijking t.o.v. 1/1/2013
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Vreemdelingen

Op 1 januari 2013 verbleven er 160 
vreemdelingen in Zonnebeke waar-
van 134 Europeanen en 26 niet-Eu-
ropeanen. Op 1 januari 2014 steeg 
het aantal vreemdelingen naar 163 
waarvan 142 Europeanen en 21 
niet-Europeanen.

Verkiezingen

In 2013 vonden geen verkiezingen 
plaats.

Gemeenlijke lijst
der gezworenen
voor het Assisenhof

In 2013 werd een gemeenlijke lijst 
der gezworenen voor het Assisen-
hof opgesteld.

Begraafplaatsen

Kerkhofvergunningen
» 32 grondvergunningen
» 15 vergunningen columbarium
» 5 vergunning urneveld

Verrichtingen

In 2013 leverde de dienst burgerzaken vol-
gende zaken af:

» 2056 identiteitskaarten 
» 352 kids-ID’s 
» 42 elektronische vreemdelingenkaarten 
» 533 bewijzen verblijfsverandering
» 585 rijbewijzen
» 226 voorlopige rijbewijzen
» 31 internationale rijbewijzen
» 272 reispassen

Strafregister 
» 3209 dossiers
» 620 inlichtingenbulletins strafregister 
» 264 strafbladen 
» 1 formulier aanvullende inlichtingen 
strafregister 
» 750 bewijzen van goed zedelijk gedrag
» 504 woonstveranderingsformulieren 
strafregister

Burgerlijke stand
» 0 geboorteakten
» 1 adoptieprocedure
» 3 vonnissen door nationaliteitskeuze
» 28 erkenningsakten
» 0 voornaamswijzigingen
» 51 huwelijksakten
» 25 echtscheidingsakten
» 1 overschrijving huwelijksakten/geboor 
    teakten buitenland 
» 108 overlijdensakten
» 0 geslachtswijzigingen

Bevolkingspiramide op 
1/1/2014
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• Jeugd
• Internationale  
   samenwerking
• Cultuur
• Senioren
• Evenementen

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

Vrije tijd &  
welzijn
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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

Van januari tot maart ga-
ven 23 kinderen van het 
1e tot het 4e leerjaar het 
beste van zichzelf tijdens 
een theaterreeks. Nadien 
nodigden ze hun mama’s, 
papa’s, broers, zussen,…
uit op een toonmoment. 
Meer dan 100 mensen 
kwamen naar een alterna-
tieve versie van Sneeuw-
witje kijken.

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 zakten 110 leerlingen af 
naar OC ’t Zonnerad. Alle leer-
lingen kregen de kans om alle 
sportieve, speelse en creatieve 
workshops (beatbox, waterspe-
len, lasershoot) te volgen. Aan 
de hand van een spel kregen 
ze een rondleiding in de biblio-
theek.

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 fi lm. Wij voorzien wat stoelen en 
zitblokken. Wie liever ligt of hangt, mag gerust 
een zitzak of kussen meebrengen. Werden ge-
toond: “Moon” (8 kijkers), “The Ring” (6) en 
“Lars and the real girl” (8).

Dag van de jeugdbeweging

Op 18 oktober was het terug zover! Aan OC ‘t 
Zonnerad startte de Dag van de jeugdbeweging 
met een mega frietjesfeest voor alle jeugdbe-
wegingen uit Groot-Zonnebeke. Daarna ge-
noten vooral de jongsten van Bandits. Door 
het regenweer was er helaas geen kampvuur. 
Maar binnen zorgden The Fuckuleles voor vu-
rige ambiance. De broertjes van Compact Disk 
Dummies sloten in stijl het feest af. 

Voetbalkooi

Er werd samen met het 
OCMW een mobiele voet-
balkooi aangekocht. Hier-
mee trokken we van juni 
tot de herfstvakantie naar 
de verschillende wijken en 
buurten van Zonnebeke. 
De kooi bleef telkens een 
twee/drietal weken staan. 
In 2013 stond de kooi op 
Parking Sporthal Besela-
re,  Cité Zonnebeke, Ge-
luveld – Tuinwijk – gras-
plein voetbal, Passendale 
– speelplein Brouckhof, 
Beselare speelplein Nieu-
we wijk, Geluveld – lum-
melhoek basketpleintje, 
Zandvoorde tuin pastorie 
en Zonnebeke - jeugd-
huis.

Buitenspeeldag

Op 27 maart ging in Zon-
nebeke de vijfde Buiten-
speeldag door; een sa-
menwerking 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 koffi ebar voor 
de (groot)ouders.

»Schooljaar

Georganiseerd door JH: optreden Steven Mahieu (80 toeschouwers), Valentijns-
special (16), Gobstoppers DJ (30), baktornooi (16 deelnemers, 10tal supporters), 
JH Tour (24), Band of Willies / Black Tolex (40), DJ tijdens kermisweekend (80), 
Insta Gib-hiphop optredens (20), beach party (100), Cara Oké (30), workshop 
barkruk maken op zaterdagmiddag (10), schlageravond (30), bedankingsbarbe-
cue barmedewerkers, feest 1 jaar De Moane (180).

Het jeugdhuis was ook gastheer voor andere verenigingen: receptie van de heem-
vrienden, de Naaimadammen, vergaderingen van Zonnebeke Verenigt, 2 hardrock 
optredens, rockrally (Bezemrock), DJ contest (Frontline), afterparty en bedanking 
door Frontline, kinderfuif georganiseerd door oudleiding van chiro Zonnezee, re-
ceptie van de Wijzer en ten slotte heeft ook de muziekschool er haar vaste plek. 

Jeugdhuis 
De Moane

Na het openingsweekend 
van het jeugdhuis eind 2012, 
werd 2013 het jaar van de 
waarheid. Het eerste jaar met 
een volwaardig jeugdhuis in 
Zonnebeke! Naast de “gewo-
ne” jeugdhuisavonden met 
barwerking, werden er ook 
heel wat activiteiten georga-
niseerd.

Comedy

Dit jaar kwam GILI langs in Zon-
nebeke. Op 15 november kwam 
hij try-outen voor een select pu-
bliek van 57  jeugdhuisgangers.
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»Vakantieperiodes

Paasvakantie

Tijdens de eerste week van de paasvakantie verzamelden we jong creatief bloed uit 
de regio Ieper voor een artistieke week. Tijdens ART 19 werden ze een week lang 
geprikkeld om zich op verschillende manieren kunstzinnig uit te drukken. Het resul-
taat werd een multidisciplinaire mix van kunstwerken die gepresenteerd werd in het 
geheel van een kunstenfestivalprogrammatie. Thema dit jaar: de toekomst.

Daarnaast verwelkomden we 5 Zonnebeekse deelnemers op de (intergemeentelijk 
georganiseerde) driedaagse workshop poppen maken en bespelen. 
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Zomervakantie

Tijdens de maanden juli en augustus 
biedt de jeugddienst een vakantiewer-
king aan voor kinderen vanaf 5 jaar. 
Bij de zomerplanning wordt speciale 
aandacht besteed aan een lage drem-
pel, zodat ook kinderen uit kansarme 
milieus gemakkelijker konden aanslui-
ten. Een middel hiertoe was de decen-
tralisatie naar de verschillende deel-
gemeenten. Daarom werd ook deze 
zomer de PLAYMOB!EL-werking ge-
organiseerd. Concreet betekent dit dat 
er met een kleurrijke bestelwagen vol 
spelmateriaal naar de verschillende 
speelpleintjes getrokken werd en daar 
ter plaatse met de kinderen een activi-
teit werd uitgewerkt.

Ook in 2012 begon een PLAYMO-
B!EL-namiddag met een geleide acti-
viteit, de rest van de middag was er 
dan tijd voor vrij spel. In tegenstelling 
tot vorige jaren, werden thema’s van 
de geleide activiteiten niet vooraf vast-
gelegd en gecommuniceerd. Het geza-
menlijk slotfeest vierden we op de Pas-
sendaalse speelpleinwerking Klabetter. 

Naast deze mobiele werking stonden 
ook een aantal activiteiten op het 
programma: 16 kinderen gingen aan 
de slag in Studio Stunt, 29 knutsel-
den een dromenvanger, 26 boksten 
een heks ineen, er werden 22 play-
maïswerkjes gemaakt, 23 minikoks 
kwamen zomers koken, 18 kleuters 
leerden de kneepjes van het circus-
vak, er werden 16 nieuwe stripteke-
naars en 15 goochelaars geboren, 14 
uitvinders brouwden logonade terwijl 
er 25 met piratenkriebels zaten en 23 
naar de kinderboerderij trokken.

Passendale heeft tijdens juli en au-
gustus een eigen speelpleinwerking: 
Klabetter. Voor de opvang vooraf en 
achteraf werd nauw samengewerkt 
met ’t Bondgenootje. In 2013 werd 
voor het eerst ook werking georgani-
seerd in de voormiddag. Op de speel-
pleinwerking mochten we elke dag 
gemiddeld 81 kinderen verwelkomen. 

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. 
Op het programma in 2013: naald en 
draad (6 deelnemers), Kid Rock (33 
deelnemers), Help! (7 deelnemers), 
Ieperfest (3 deelnemers) en avontu-
rendag (6 deelnemers).

Herfstvakantie

Dit jaar gingen we bij 
20 gezinnen met enke-
le vertelpieten op be-
zoek. Ze vertelden er 
rond “De baard van de 
Sint”. Na het verhaal 
werd er met de kin-
deren nog een baard 
geknutseld en een 
groepsfoto gemaakt.

Kerstvakantie

Tussen kerst en nieuw trok-
ken we met 11 kids naar 
De  Panne voor de Samson 
en Gert Kerstshow. Na het 
meebrullen met de grootste 
hits werd er nog volop ge-
speeld in Plopsaland.

Gambiaproject

In juli 2012 trokken 6 Zon-
nebeekse jeugdwerkers 
naar The Swallow in Gam-
bia voor een vakantiekamp 
samen met de leerkrachten 
van de school. In de zomer 
van 2013 werden de rollen 
omgekeerd: 3 Gambiaanse 
jeugdwerkers kwamen op 
tegenbezoek in Zonnebe-
ke. Ze gingen op kamp met 
Chiro Zonnezee, maakten 
kennis met België en draai-
den mee op speelpleinwer-
king Klabetter.

Beleid

In 2013 werd de verantwoordingsnota jeugdbeleid 2012 goedgekeurd door het 
schepencollege en door de Vlaamse  minister van jeugd. Ook kwam de jeugdraad in 
2013 enkele malen samen om te overleggen omtrent de dag van de jeugdbeweging, 
de jeugdlokalen, de fuifreglementering, subsidies en nog een aantal variapunten. In 
2013 werden de subsidies verdeeld voor het werkingsjaar 2012 – 2013.  In totaal 
werd een bedrag van 21 343 euro uitbetaald.



In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten 
en projecten die in 2013 door de dienst cultuur werden georgani-
seerd.

Podiumactiviteiten, huis-
kamerconcerten en  
lezingen

26 januari  
Huiskamervoorstelling – Trio Karel 
Waignein – Beselare 

5 april   
Han solo – Han solo bedankt – Bese-
lare

15 juni   
Patrick Riguelle – Beselare

11 oktober  
Stand-up Joost Van Hyfte – KOK - 
Beselare

15 oktober  
Carl Devos – De moeder van alle 
verkiezingen – Zonnebeke

24 oktober  
Testament – Beselare

29 oktober  
Lotje (grootouders-kleinkinderenna-
middag)

6 november  
Manu Keirse – Rouwverwerking – 
Zonnebeke

21 november  
Luc Proot – Beslissingen bij het  le-
venseinde - Zonnebeke

23 november  
Huiskamervoorstelling – The Bony 
King – Zonnebeke

4 december
De Theaterfactorij – Oublivium - Pas-
sendale

Evenementen

8 juni    
Festival van de Accordeon – Geluveld

31 augustus   
Park ’13 - Zonnebeke

14 september   
Passendale proeft – Passendale
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Internationale
samenwerking

Cultuur

11.11.11.-actie

De 11.11.11-actie had in 2013 het 
centraal thema honger. Dit kreeg vorm 
via de campagne “Ik kook van Woede”.   

Het sensibiliseringsweekend ging van 
start op vrijdag 18 oktober en dat viel 
samen met de Dag van de Jeugdbewe-
ging. De werkgroep internationale sa-
menwerking stond met een soepstand 
op die activiteit in OC ’t Zonnerad. Met 
hun kom soep kregen de mensen uit-
leg over de campagne en over de hon-
ger in de wereld. Ook Vrije Basisschool 
De Wijzer nam deel.

Tijdens het traditionele bezoek van de 
medewerkers van de werkgroep aan 
de scholen, werden de kinderen opge-
roepen om zoveel mogelijk angry food 
faces te maken, een onderdeel van de 
campagne dat inspeelde op de sociale 
media. 

De financiële actie van 11.11.11 vond 
plaats in het weekend van 9 – 10 en 11 
november. Een 35-tal straatmedewer-
kers trok van deur tot deur om fluos-
tiften, wenskaarten en receptenboek-
jes te verkopen. In Passendale werd 
dit aangevuld met twee verkoopstands 
aan plaatselijke supermarkten (op za-
terdag- en zondagmorgen). De actie 
werd later die week afgesloten met 
een bijeenkomst voor de straatmede-
werkers in de bibliotheek. 

Cijfers            (bron financieel jaarverslag 11.11.11-campagne 2013)

Straatactie en verkoopactie     4 397,71 EUR
Overschrijvingen lokale 11.11.11- rekening  170,00 EUR
Overschrijvingen nationale 11.11.11-rekening  910,00 EUR
Bijdrage vaste schenkers     494,40 EUR
Toelage gemeente Zonnebeke    6 750,00 EUR

ALGEMEEN TOTAAL      12 722,11 EUR

GAMBIAPROJECT
Zie jeugd pg. 41.
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De 24 uur van de Leege Platse

Op vrijdag 21 juni werd het ontmoetingscentrum te Beselare - De Leege 
Platse - officieel geopend. In het weekend van 22 en 23 juni werd de “24 
uren van De Leege Platse” georganiseerd.  Hierin werd een staalkaart ge-
bracht van wat leeft in Beselare en het was het moment bij uitstek om de 
mogelijkheden van de nieuwe vrijetijdsinfrastructuur te presenteren.

Het programma was een mix van theater, muziekoptredens, creatieve en 
culinaire workshops, feestelijkheden, demonstraties en quiz- en spelactivi-
teiten. Er werd rekening gehouden met de verschillende doelgroepen. Zowel 
jongeren, senioren, muziek-, sport- of kaartliefhebbers, iedereen kon er te-
recht voor een leuke activteit.

Bovendien verwijst de naam van het gebouw ook naar de geschiedenis van 
het dorp en de locatie waar het gebouw opgetrokken is. Leeg staat voor 
laag. Voor 1914 sprak niemand van de Geluwestraat maar wel van de leege 
platse.

Tijdens het weekend werd ook de nabijgelegen sporthal met nieuwe sport-
vloer druk bezet met een volledige tweedaagse van activiteiten! 

Open monumentendag

Tijdens de editie van 2013 stond het kas-
teeldomein centraal. Er werd gefocust op 
drie aspecten: de groenaanleg, de archeo-
logische opgravingen en het historisch ka-
der.

Dag van de  
vrijwilliger

Bernard Seynhaeve ontving de cultuurtrofee voor zijn inzet in de toneelvereniging 
“In Ere en deugd”.

Cursusaanbod

Sport

» 5 BBB-reeksen
» 5 zumba-reeksen
» 1 reeks Afrikaanse dans
» 1 reeks zelfverdediging

Culinair

» paasgebak
» taarten bakken met Peter Balcaen
» lekkers van de Sint
» whoopies en cupcakes

Wellness

» make-up maken
» reeks eenvoudige dagelijkse massages
» uitwisselingsmassage moeder - dochter
» meditatie met klankschalen
» aromatherapie voor kinderen en baby’s
» relaxerende rugmassage 

Creatief

» illustraties maken
» handwerk
» bloemschikken
» juwelen maken
» 2 reeksen letters kappen
» reeks kalligrafie
» fietsherstel

Computer

» internet gevorderden
» internet beginners
» initiatie computer
» multimedia
» workshop computer (reeks)

Taal

» reeks Duits voor op reis
» reeks Frans voor op reis
» reeks Spaans voor op reis
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CO7 & archeo7

CO7 is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Poperinge, Ieper, Vle-
teren, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Heuvelland en Zonnebeke. In 2013 werkten 
zij rond beleidsplanning, cultuureducatie, en -communicatie. In de schoot van CO7 
werkte Archeo7 specifiek rond archeologie. Archeo7 voerde samen met IAP archeo-
logisch onderzoek op de site van OC De Leege Platse.
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Zonnebeke Verbeeldt

Een vijftiental vrijwilligers werken 
voor de beeldbank.  Ze gaan op zoek 
naar oude foto’s die ze inscannen, 
beschrijven en invoeren op www.zon-
nebeke.verbeeldt.be. Met de foto’s 
werden themagerichte toonmomen-
ten georganiseerd of ondersteuning 
gegeven aan initiatieven.

Gezondsheidscampagne

In 2013 werd rond een aantal ge-
zondheidsthema’s gewerkt.

De actie Zot van Gezond kende een 
vervolg. Centraal hierin stond bewe-
gen.  In samenwerking met de ver-
schillende diensten vrije tijd en wel-
zijn werden een aantal activiteiten 
opgezet waarbij telkens gezonde tips 
werden meegegeven.

De gemeente ondertekende ook het 
charter “Gezonde gemeente”. Zonne-
beke wil een een hart-vriendelijke ge-
meente zijn en daarom werd in 2013 
een defribillator aangekocht voor de 
sporthal van Beselare. Ook werd een 
workshop “Start to help” georgani-
seerd voor het verenigingsleven en 
het personeel van de gemeente. Ten 
slotte werd het personeel ook attent 
gemaakt op de gevaren van borst-
kanker via een preventiecamapgne in 
de borstkankermaand oktober.

2013 werd afgesloten met een infor-
matieve campagne over alcohol.

Cultureel rendez-vous

Dit project geeft mensen de kans om 
kennis te maken met nieuwe musea, 
boeiende tentoonstellingen of verras-
sende stadsbezoeken.

In 2013 bezochten we LAM, Musée 
d’ Art Moderne de Lille, Villeneuve 
D’Asq, Bergues – Houille – Saint-
Omer , Amiens,
Antwerpen, Musée Louvre-Lens, 
steenkoolmijnen Lens en het atelier 
van modeontwerpster Heidi Pascal. 

De Bestanden

Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 
15 december werden op drie verschil-
lende locaties in de Westhoek een 
reeks concerten georganiseerd onder 
de vlag van De Bestanden.  Deze con-
certen herdenken de Kerstbestanden 
van 1914 in de Westhoek en de Paas-
bestanden van 1916 in Polen. Vol-
gende artiesten kwaman aanbod: 14 
tales – 18 tunes – The Swigshift, A 
Lieta Vita & West-Vlaams Consort, De 
Oorlogsgeleerden - Vera Coomans, 
Piet Van den Heuvel, Frank Tomme & 
Joke Schreurs, Het Bestand – Kommil 
Foo.

Tentoonstellingen

» januari | Thomas Sweertvaegher
» februari – maart | Creatief Zonne-
beke
» maart – april | Hilde Suykens (ke-
ramiek)
» mei – juni | Ilse Acke (ontwerpen 
en wandtapijten)
» juli – september | Jonge Kunst 
(Ruth Boudry, Kim Rigole & Goedele 
Durnez )
» oktober – november | Waiting and 
Watching (fotografie)
» december 2013 | Nele Delvoye (fo-
tografie)
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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 zorgcentra uit Passendale en Zonne-
beke maken deel uit van de stuurgroep 
lokaal seniorenbeleid en de 50+ advies-
raad.

Volgende zaken werden georganiseerd 
in samenwerking met de zorgcentra:

» bewegingsreeks zitgymnastiek, zit-
dans en zitmassage
» koor “start to sing” 
» tentoonstelling “Grijs in kleur”  inza-
ke dementie
» een tussenkomst in het optreden in 
het zorgcentrum (tijdens de week van 
de derde leeftijd in november)
» actie “label dementievriendelijke 
vereniging” 
» seniorennamiddag
» 2 baknamiddagen
» trefnamiddag

» jaarlijkse uitstap met een aangepas-
te bus
» toneel inzake dementie “Oblivium” 
door de Theaterfactorij 
» pedicure

Deelname aan de activiteiten varieert 
tussen 30 tot 75 deelnemers.

De gemeente ondersteunt de zorgcen-
tra financieel voor deze activiteiten. Er 
is onder andere een tussenkomst in de 
vervoerskosten, de uitstap en de turn- 
en kooksessie’s.
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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 2013 werden er 77 
evenementendossiers 
opgevolgd. Samen met 
deze dosisers werden 
ook de tijdelijk verkeers-
reglementen en indien 
van toepassing de toe-
latingen afwijking ge-
luidsnorm en vergun-
ningen tot plaatsing 
publiciteitsborden afge-
leverd. 

Overige aanvragen en 
vergunningen

In 2013 behandelde de dienste evenementen ook 
volgene zaken:

» 7 aanvragen vinkenzettingen
» 22 dossiers wielerwedstrijden (vergunning, tijde-
lijk verkeersreglement en signaalgevers)
» 3 rallydossiers
» 3 vuurwerkvergunningen
» 1 kampvuurvergunning
» 14 tijdelijke verkeersreglementen zonder evene-
mentendossier

evenementen | 49

50+

Er wordt een globaal aanbod inzake 
ontspanning en vorming uitgewerkt 
waarbij er specifiek wordt gericht 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. 
Er waren 400 deelnemers op de 
seniorennamiddag. Alle senioren-
verenigingen namen deel aan het 
kaartkampioenschap. Het petanque-
tornooi werd georganiseerd door de 
sportdienst.

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 financieel als lo-
gistiek. 

Volgende activiteiten werden in 2013 
georganiseerd in samenwerking met 
de 50+ adviesraad:

» Nieuwjaarsfeest
» Trefnamiddag 
» Grootouders-kleinkinderennamid-
dag 
»Uitstap naar Amiens 

Deelname aan de activiteiten vari-
eert tussen 49 en 380 deelnemers.

Vergaderingen

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

Gezondheid

Naast het gezondheidsaanbod voor 
de totale bevolking hebben we ook 
aandacht voor gezondheidsrelateer-
de items voor de groep 50+. Volgen-
de acties werden ondernomen:

» Preventiecampagne inzake alco-
holgebruik met aandacht voor al-
cohol en gezondheid, alcohol en 
verkeer en hulpverlening bij alcohol-
problemen
(infostand op evenement)

» Preventie van borstkanker
(campagne via/voor het personeel 
met  brief, lint en infopanelen)

» Dementievriendelijke gemeente
(campagne om verenigingen en 
scholen te sensibiliseren)

» Gezonde voeding en bewegen
(advies diëtiste op sportactiviteiten)

Overlegorganen

Naast de 50+ adviesraad organi-
seert de dienst senioren ook de 
stuurgroep lokaal seniorenbeleid, dit 
is het overleg tussen de beide zorg-
centra uit Zonnebeke, de Christelij-
ke en Socialistische mutualiteit, het 
OCMW en enkele geïnteresserden 
vanuit het sociaal beleid. Dit overleg 
gebeurt vier keer per jaar. 
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Activiteiten i.s.m. de 
Sportraad, Burensport-
dienst WSO & Bloso

» buitenspeeldag 
» opleiding Facebook
» provinciale seniorensportdag
» jeugdsportdag 4de leerjaar
» dag van de 6de klassers 
» sportdag gemeentepersoneel
» opendeurdag sportclubs
» reeks kinderdansen voor lagere 
graad
» reeks seniorendans voor 50-plus-
sers
» sportinstuif n.a.v. nieuwe sport-
vloer
» Kijk, ik fiets!
» rolwagentennis
» zaalvoetbaltornooi 3de graad scho-
len
» bewegingsschoolmobiel voor kleu-
ters
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Sport
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Activiteiten

Eéndagsactiviteiten

» cyclocross januari
» kleuterstage - bewegingsschool
» uitreiking sporttrofeeën – i.s.m.  
sportraad
» Warden Oomloop
» 10.000stappenwandeling
» GPS-wandeling
» sportdag zorgcentra Passendale en 
Zonnebeke
» op stap in Beselare: trefnamiddag
» sportkriebels Jabbeke i.s.m. jeugd-
dienst
» frontrun Passendale
» petanquetornooi 50-plussers i.s.m. 
de dienst senioren
» veldloopdag lager onderwijs
» deelname Senior Games
» GPS-wandeling in Gasthuisbossen
» kleutersport bewegingsschool
» fietsherstelling
» EHBO: gebruik AED toestel

Meerdaagse activiteiten

» sportelcampagne zorgcentra: zit-
massage, rolstoeldans, curling
» rolwagenfietsen
» aquafitness sportelcampagne
» spinning & fitness sportelcampagne
» start to run
» sportkamp  lager onderwijs (paas-
vakantie)
» jeugdsportkamp (zomervakantie)
» Beker van de Burgemeester (kerst-
vakantie)
» Bewegingsschool

Permanente activiteiten

» seniorenturnen
» BBB
» zumba
» seniorendans

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die de sportdienst 
in 2013 organiseerde of mee ondersteunde.



In 2013 waren er gemiddeld 239 kinderen aanwezig in de buitenschoolse kinderop-
vang. In totaal waren er 2965 ingeschreven kinderen, waarvan 216 nieuw ingeschre-
ven kinderen.
    AANWEZIGE KINDEREN
    Geluveld (gemiddeld)   45
    Beselare (gemiddeld)   80
    Zonnebeke (gemiddeld)   73
    Passendale (gemiddeld)  41
    TOTAAL (gemiddeld)   239
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Buitenschoolse 
kinderopvang BKO
‘t Bondgenootje
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Kind en gezin

Na het inspectiebezoek van Kind en 
Gezin werd op 1 september 2013 de 
erkenning verlengd en dit opnieuw 
voor 5 jaar.

Lokaal overleg 
kinderopvang

De adviesraad houdt zich onder andere 
bezig met pedagogisch advies. In 2013 
werden daarom volgende vormingen 
georganiseerd:

» vorming “opvoeden voor iedereen 
anders” voor professionelen
» vorming “opvoeden voor iedereen 
anders” voor ouders tijdens de week 
van de opvoeding
» vorming “kinderen en multimedia” 
voor ouders en professionelen

In de vergadering van 26 november 
werd de nieuwe samenstelling van het 
lokaal overleg voorgesteld. Er werd 
eveneens een nieuwe overzitter aan-
gesteld, mevrouw Anny Verschoore.

Activiteiten

» BKO Passendale ging sterzingen in 
het rusthuis van Passendale
» BKO Zonnebeke bezocht een indoor-
speelplein
» buitenspeeldag voor de 4 locaties 
» BKO’s Passendale en Geluveld gbe-
zochten een indoorspeelplein
» BKO Beselare ging naar de bioscoop
» workshop en optreden beatbox in 
BKO Geluveld
» mobiele frituur in BKO Beselare
» nieuwe inwoners brengen bezoekje 
aan bondgenootje Beselare
» BKO Zonnebeke gaat kijken naar de 
musical “Lotje” 
» bezoek van Sint-Maarten aan BKO’s 
Passendale, Geluveld en Zonnebeke
» bezoek van Sinterklaas aan BKO Be-
selare

Bondgenootje Passendale 
werd 20 jaar

Op zaterdag 8 september werd Bonge-
nootje Passendale 20 jaar! Zowel kin-
deren als ouders werden die dag ver-
wend met allerlei activiteiten! Marina 
Tack, begeleidster en eveneens 20 jaar 
werkzaam in Passendale, werd mee in 
de bloemetjes gezet!

Pensioenviering Nora 

Op 21 juni 2013 stopte Nora als bege-
leidster in Beselare. Op woensdagna-
middag 29 mei werd Nora verrast door 
alle kinderen en de collega’s. Het werd 
een groot feest met een hapje en een 
drankje.
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De Letterschuur

Collectie

Soort   Bezit  In  Uit  Uitleningen

Gedrukte werken  36 871  1981  271  74 631
Beeld en geluid  9229   646  5  11 753
Magazijn   5988   0  1  1377
Wisselcollecties  780   -  -  1628

TOTAAL   52 868  2627  277  89 389

Databanken

De bib heeft in 2013 
82 137 artikels geraad-
pleegd via de databank 
Mediargus en 721 via 
de databank Biblion.

In totaal werden de pu-
bliekscomputers 698 
uren gebruikt. 

Leners

De Letterschuur had in 
2013 652 leners die jon-
ger waren dan 14 jaar. 
Het aantal leners ouder 
dan 14 bedroeg 2115. 
Tenslotte waren er ook 
nog 130 niet individuele 
leners zoals scholen, rust-
huizen of verenigingen. In 
totaal spreken we in 2013 
over zo’n 2897 leners die 
zo’n 55 945 bezoeken 
brachten aan de bib. 

Analyse

Het jaar 2013 was voor de 
bib een jaar met twee gezich-
ten. We noteerden een signi-
ficante daling van het aantal 
uitleningen (-5683). Daar 
tegenover staat een stijging 
van het aantal gebruikers 
(+45). Door de hogere boe-
tes 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.
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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 2013 behandelde de milieudienst 20 
milieuvergunningen klasse 1, 10 klasse 
2, 18 klasse 3 en 8 mededelingen kleine 
veranderingen. In totaal werden dus 56 
aanvragen behandeld.

Voor de wijziging van vegetatie en kleine 
landschapselementen in bepaalde gebie-
den is er een natuurvergunning nodig. In 
2013 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 2013 
werden er 2 bestaande vergunningen 
voor verhuur van voertuigen met be-
stuurder aangepast.

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 bevat 
de resultaten van onderzoek naar bo-
demvereontreiniging en eventueel ook 
maatregelen voor sanering. 

De gemeentelijke milieudienst moet 
deze bodemattesten in een register 
bijhouden, dat ter inzage gelegd moet 
worden van de bevolking. In 2013 
werden er 13 nieuwe bodemattesten 
afgeleverd en werd er 1 bodemsane-
ringsproject opgestart.

Bibliotheek  
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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 2013 betaal-
de de gemeente 24 subsidies uit, voor 
een totaalbedrag van € 3297,40. 

Regenwaterputten
Op 22 december 2008 werd een regle-
ment goedgekeurd om de aanleg van 
regenwaterputten en infiltratievoor-
zieningen te subsidiëren. De subsidie 
bedraagt € 250 voor de plaatsing van 
een regenwaterput bij een nieuwe wo-
ning en € 500 voor de plaatsing van 
een regenwaterput bij een bestaande 
of verbouwde woning. Vanaf 1 septem-
ber 2013 wordt echter geen subsidie 
meer verleend voor regenwaterputten 
geplaatst bij nieuwbouwwoningen. In 
2013 werden er 30 aanvragen uitbe-
taald.

Plant en goed
Kleine landschapselementen vormen in 
een agrarisch landschap een belangrij-
ke bijdrage tot het landschap. Daarom 
kunnen bewoners van agrarisch ge-
bied, landschappelijk waardevol agra-
risch gebied, woongebied met landelijk 
karakter of groengebied van het ge-
westplan een gemeentelijke subsidie 
ontvangen voor het aanplanten van 
streekeigen groen. Er zijn verschillen-
de pakketten beschikbaar waaronder 
hoogstamfruitbomen, haag- of boom-
pakketten. In 2013 plaatsten 13 per-
sonen een bestelling, goed voor een 
totaal van 720 planten.

Individuele zuiveringsinstallaties
In 2005 en 2008 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 € 
800. In 2013 werden er 3 aanvragen 
ingediend.

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/stuk 
zodat de inwoners van Zonnebeke geen 
beroep moeten doen op het klassieke 
rattenvergif (in het kader van pesti-
cidenreductie). In 2013 werden er 42 
rattenklemmen 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 voor 
gidsbeurten. In Zonnebeke namen 14 
klassen deel aan deze activiteiten (250 
leerlingen). Er werden in 2013 6 land-
schapsplannen en 1 landschapsbe-
drijfsplan uitgevoerd in Zonnebeke. 
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Het grof huisvuil wordt sinds 2009 enkel nog huis-aan-huis ingezameld na telefoni-
sche oproep bij 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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Tijdelijke tentoonstelling

In 2013 organiseerde het MMP1917 uit-
zonderlijk geen tijdelijke tentoonstel-
ling; dit met het oog op de permanente 
museumuitbreiding. Vanaf 2014 plant 
het MMP1917 jaarlijks kwaliteitsvolle en 
thematische tijdelijke tentoonstellingen 
gekaderd in de herdenkingsjaren 2014-
2018.

Promotie

In 2013 zette het MMP1917 de promotionele middelen grotendeels in op de offi ciële opening van de nieuwe museumuitbreiding op 13 juli 
2013 en het daaraan gekoppelde openingsweekend met living history.

Vaste collectie

De nieuwe museumuitbreiding, die offi -
cieel geopend werd op 13 juli 2013, be-
staat onder meer uit een volledig nieuwe 
permanente opstelling rond ‘Passchen-
daele 1917’. In navolging van de ‘dug-
out’ experience, vindt men in het open-
luchtgedeelte de ‘trench experience’. 

Evenementen

» Anzac Day | 25 april
» offi ciële opening van de museumuit-
breiding | 13 juli
» living history evenement | 13 & 14 juli
» open monumenten dag met geleide 
wandelingen op het kasteeldomein
» herdenking Carabiniers-Grenadiers | 
29 september
» herdenking Slag van Passendale | 10 
november
» Wapenstilstand | 11 november
» boekenbeurs van de Westhoek
 | 11 november

Drukwerk

Het MMP1917 en de toeristische dienst van Zonnebeke 
brachten in 2013 volgende foldes uit:

» museumfolder
» folder Tyne Cot Cemetery
» folder Passchendaele Archives
» toeristisch vademecum
» folder 10/11 november
» evenementenfolder 2014-2015
» scheurblok met grondplan Zonnebeke en toeristi-
sche beziendswaardigheden

Beurzen

Het MMP1917 nam in 2013 deel aan verschillende soorten beurzen. Het MMP1917 en de gemeente Zonnebeke werden vooral vertegen-
woordigd op algemene beurzen of vakantiesalons in Westhoek-verband via een algemene stand over de toeristische attracties in de West-
hoek. Zo werd in 2013 het MMP1917 via Toerisme Westhoek vertegenwoordigd op verschillende vakantiesalons. Ook ging het MMP1917 zelf 
naar belangrijke beurzenwaarbij enkel het MMP1917 aanwezig is met een eigen stand, zoals in 2013 de World Travel Market in Londen. Het 
MMP1917 was ook aanwezig op de expo dagtrips voor groepsuitstappen in Roeselare.

Bezoekerscijfers

In 2013 mocht het Memorial Museum Passchendaele 1917 87 489 bezoekers ontvangen, dit is een stijging van 14,4% ten op zichte van de 
bezoekers van 2012.

Opmerkelijk is echter de vergelijking tussen de bezoekers van het museum voor en na de opening van de nieuwe vleugel (voor en na de 
maand juli). Wanneer we de bezoekers in 2013 voor de opening (31 215) en na de opening (56 274) vergelijken, zien we een signifi cante 
stijging van maar liefst 80,3%.

Dezelfde stijging merken we ook op wanneer we de bezoekersmaanden van juli - december (de maanden na de opening in 2013) van 2012 
(31 176) vergelijken met die van 2013 (56 274), maar liefst een stijging van 80,5%.
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Totaal aantal bezoekers

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

27 826  38 823  45 147  58 414  62 265  63 624  58 238  

2011   2012   2013

61 057  76 486  87 489
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Preventie

Algemene acties

Er vindt een driemaandelijks 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. 

Het vijfjaarlijks laagspanningsonder-
zoek van de elektriciteit werd uitge-
voerd in de kinderopvang Passendale.

Gemeentescholen

Gemeenteschool Zonnebeke

» Aanpassing stoelen in de pcklas aan 
de leeftijd van de leerlingen
» Organiseren van brandevacuatieoe-
feningen
» De brandsirenes van de nieuwe en 
oude bebouwing op één circuit plaatsen 
zodat de sirenes tegelijkertijd hoorbaar 
zijn in het gehele schoolgebouw 
» Gevorderden cursus EHBO bij IDEWE 
voor aantal leerkrachten
» Bij buitenschoolse activiteiten de 
speelplaats zoveel mogelijk wagenvrij 
houden
» Vervangen kelderdeur zodat deze af-
sluitbaar is voor kinderen - de brandbe-
stendigheid van deze deur dient mini-
mum 1 uur te zijn

Gemeenteschool Geluveld

» Uitbreiding klaslokalen lager en con-
trole van brandmelders en pictogram-
men inzake evacuatie en brandblustoe-
stellen

» Instructies inzake evacuatiealarm vi-
sualiseren in de diverse klassen 
» Organiseren van enkele onaangekon-
digde brandevacuatieoefeningen 
» Afwerken van het nieuw globaal pre-
ventieplan voor de komende vijf jaar 
» Plaatsen van sleutelkast met de sleu-
tel van het bureel van de directeur zo-
dat bij brand de alarminstallatie kan in-
geschakeld worden
» Computerklas voorzien van aange-
paste tafels en stoelen en het veilig op-
bergen van de bekabeling
» Doorgang afschermen van de stook-
ruimte door een brandvrije muur
» Twee leerkrachten opfrissingscurcus 
EHBO laten volgen bij IDEWE

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 
begeleidsters - de opfrissing gebeurt in 
de teamvergadering
» Aanpassing overloop in Beselare 
(i.h.k.v. de brandveiligheid)
» Aanbrengen tweede trapleuning in 
Beselare (i.h.k.v. de brandveiligheid)
» Organiseren van een oefening voor 
de begeleidsters van de opvang om 
brandblusmiddelen te leren hanteren 
(i.s.m. de brandweer)
» Coördinatrice van de kinderopvang 
een halve dag opfrissingscurcus EHBO 
laten volgen bij IDEWE

Technische dienst

» Actualiseren van diverse werkpostfi-
ches met de bijhorende risico-inschat-
tingen
» Verder werken aan de opmaak van 
de technische veiligheidsfiches van alle 
machines, materialen en klein gereed-
schap
» De brandstofopslag van de groen-
dienst verwijderen uit de werkplaats en 
op de buitendepot van de technische 
dienst een nieuwe opslagplaats inplan-
ten conform de wetgeving
» Bij het uitvoeren van werken langs 
de openbare weg nazien dat de wet-
telijk voorgeschreven werfsignalisatie 
wordt geplaatst
» Werklieden halve dag opfrissingscur-
sus EHBO laten volgen bij IDEWE (in-
dien ze de basiscursus reeds volgden)

Administratief personeel

» Organiseren brandevacuatieoefening
» Samenwerkingsovereenkomst met 
IDEWE om de gemeente te begeleiden 
en ondersteunen i.h.k.v. de risicobe-
heersing, zoals voorzien in de wetge-
ving betreffende de interne diensten 
voor Preventie en Bescherming op het 
werk
» Huidig preventieadviseur cursus pre-
ventieadviseur niveau 3 laten volgen 
als opfrissing plus nog iemand extra 
van het gemeentepersoneel

De interne preventiedienst, vroeger dienst veiligheid en gezondheid op 
het werk, staat in voor het welzijn op het werk van alle personeelsleden 
van de gemeentediensten en het OCMW.
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Onderzoeken 
door IDEWE

» Jaarlijks periodiek onderzoek van de werk-
lieden, brandweermannen en schoonmaak-
sters

» Rijgeschiktheidsonderzoek

» Onderzoek moederschapsbescherming

» Onderzoek bij werkhervatting

» Voorafgaande gezondheidsbeoordeling 
bij aanwerving

» Beeldschermonderzoek

» Tuberculinetest

» Audiometrie

» Longfunctietest

» Bloedonderzoek

Vaccinaties
door IDEWE

» Griepvaccinaties

» Tetanusvaccinatie

Gemeente  OCMW

117   43

12    /

10    1

 8    6

19    /

 2   12

23   38

63   12

41    /

20    /

37   18 

17    6

Arbeidsongevallen

OCMW
» 1 met 11 dagen arbeidsongeschiktheid

Gemeente
» 12 waarvan 4 met tijdelijke arbeidsongeschiktheid
» totaal aantal kalenderdagen ongeschiktheid: 45
» tijdens tussenkomst van de brandweer 3 arbeidsongevallen met brandweerlieden

Stedenbouwkundige
vergunningen

In 2013 werden 411 aanvragen 
stedenbouwkundige vergunningen 
en meldingen ingediend. Uiteinde-
lijk werden 352 stedenbouwkundi-
ge vergunningen afgeleverd en als 
volgt onderverdeeld:

• Verbouwen en bouwen van meerge-
zinswoningen: 4 (24 woongelegenhe-
den)
• Bouwen van nieuwe woning: 30
• Verbouwen en bouwen van land- en 
tuinbouw: 14
• Verbouwen en uitbreiden van be-
staande woning: 39
• Verbouwen en uitbreiden van am-
bachtelijke bedrijven, handel, horeca 
en diensten: 5
• Technische werken (reliëfwijzigingen, 
toegangswegen, parkings): 7
• Bouwen, verbouwen en uitbreiden 
van bijgebouwen: 32
• Verbouwen en bouwen van gemeen-
schapsvoorziening: 5
• Gebouwen slopen: 7
• Bomen vellen: 3
• Functiewijzigingen: 184
• Andere: 14 vergunningen
• Werken publiekrechtelijke rechtsper-
sonen: 8

• Weigering stedenbouwkundige ver-
gunningen: 17
• Stopgezette stedenbouwkundige ver-
gunningen: 7
• Meldingen: 4 
• Dossiers zonder beslissing en nog in 
behandeling: 31

Verkavelings-
vergunningen

In 2013 werden 3 verkavelingsver-
gunningen afgeleverd voor 9 loten 
bouwgrond.

Stedenbouwkundig
attest

In 2013 werden 1 aanvraag 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. De procedure is nog 
lopende. Tijdens het openbaar on-
derzoek werden geen bezwaren in-
gediend.

• Op 8 mei 2013 diende Pasfrost nv 
een aanvraag planologisch attest in 
bij Ruimte Vlaanderen. Het dossier 
werd gunstig geadviseerd door het 
schepencollege mits een aantal bij-
zondere voorwaarden. Tijdens het 
openbaar onderzoek werden geen 
bezwaren ingediend.
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GECORO

De Gecoro is de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. In 2013 kwam de 
commissie drie keer samen. 

De nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening werd samengesteld in de 
gemeenteraad en goedgekeurd door de deputatie.

Samenstelling
De Gecoro bestaat uit 1 voorzitter, 3 deskundigen, 4 vertegenwoordigers van de eco-
nomische sector (1 handel en middenstand, 1 landbouw, 1 werknemersorganisatie en 
1 sociale bouwmaatschappijen), 4 vertegenwoordigers van de socio-culturele 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 gemeente beschikt van-
daag over een gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening of Gecoro. Die 
adviseert de gemeenteraad bij het opma-
ken van een ruimtelijk structuurplan en 
de ontwikkeling van concrete uitvoerings-
plannen. Verder verstrekt ze advies over 
stedenbouwkundige verordeningen en be-
zwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro 
advies geven over vergunningsaanvragen 
en, meer in het algemeen, over alles wat in 
verband staat met ruimtelijke ordening. En 
dit zowel op vraag van de gemeente als uit 
eigen beweging.

Procedures 
Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoe-
ringsplannen en Onteigeningsplan-
nen

» GRUP Albertstraat Noord: aangevochten bij de Raad 
van State in 2012, het beroep werd verworpen door 
de Raad van State in 2013.
» GRUP Gabarieten in de woonzones: goedkeuring 
door de provincie West-Vlaanderen  in 2013.
» GRUP Kasteelpark Zonnebeke: goedkeuring door de 
provincie West-Vlaanderen  in 2013.
» GRUP Auto’s Delva: voorlopige en defi nitieve vast-
stelling door de gemeenteraad en goedkeuring door 
de provincie West-Vlaanderen in 2013.
» GRUP Oude Rijkswachtkazerne: beslissing schepen-
college tot opmaak  in 2012 en aanstelling studiebu-
reau Geomex Staden voor de opmaak.

Provinciaal ruimtelijke
uitvoeringsplannen

» Herziening van het Provinciaal ruimtelijk structuur-
plan: het ontwerp addendum werd geadviseerd in de 
gemeenteraad (2012) en het werd definitief vastge-
steld door de door de provincieraad in 2013.
» Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Nonnebos-
sen:  gedeeltelijke goedkeuring door de Vlaamse Re-
gering in 2012, aangevochten bij de Raad van State 
in 2013, nog geen uitspraak.

Vergunningsregister

» Op 16 juli 2013 werd het geactualiseerd vergun-
ningregister overgemaakt aan de Vlaamse Over-
heid, agentschap Ruimtelijke Ordening, afdeling 
West-Vlaanderen.

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

» Gewestelijk ruimtelijk uitvoerinsplan Ieperboog Zuid: definitieve aan-
duiding ankerplaatsen Polygoonboos en Reutelbeekvallei (Zonnebeke) 
en Ieperse vestingen en omgeving, bossen ten zuiden en heuvelrug 
Wijtschate-Mesen door ministerieel besluit in 2013.

» Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vijverbos:
gedeeltelijke goedkeuring door de Vlaamse Regering  
in 2012, aangevochten bij de Raad van State in 2013, 
nog geen uitspraak.
» Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire va-
kantiewoningen - Westhoek: definitieve vaststelling 
door de provincieraad in 2013 en goedkeuring door 
de Vlaamse Regering in 2013. 
» Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bellewaerde 
Park: voorlopige vaststelling door de de provincieraad 
in 2013, het dossier ligt ter inzage van de bevolking 
van 20 januari 2014 tot en met 21 maart 2014.
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Mobiliteit Onroerend
patrimonium

Gemeentelijke 
begeleidingscommissie
mobiliteit

In de gemeenteraad van 25 februari 
werd de commissie als volgt samenge-
steld: 

• 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. 

Verkopen

• Gemeenteraad keurt verkoop goed van een 
stuk grond nabij de sporthal van Beselare aan 
Gaselwest voor de oprichting van een energie-
cabine.
• Gemeenteraad keurt verkoop goed van 1280 
m² grond nabij de Reutelhoekstraat in de am-
bachtelijke zone Polderhoek (Geluveld) aan de 
WVI.

Grondafstand

• Gemeenteraad keurt de kostenloze grondaf-
stand van de bedding van de Scheriabeek (Ge-
luveld - bedrijventerrein) aan de West-Vlaam-
se Intercommunale (WVI) goed.
• Gemeenteraad keurt de kostenloze grondaf-
stand van het openbaar domein van de weg-
zate en aanhorigheden van de verkaveling “De 
Patine” 3e fase  in Zonnebeke goed. 

Aankopen

• Gemeenteraad keurt aankoop  
goed voor de gronden nabij de Ci-
ternestraat te Zonnebeke aan NV 
Biverma voor de realisatie van de 
wandelverbinding in het project 
‘The Legacy of Passchendaele’.

• Gemeenteraad keurt aankoop 
goed voor de gronden nabij de 
Lange Dreve-Citernestraat te 
Zonnebeke avoor de realisatie 
van de wandelverbinding en aan-
leg parking in het project ‘The 
Legacy of Passchendaele’.

• Gemeenteraad keurt aankoop 
goed voor de gronden nabij de 
Kasteelstraat  te Geluveld voor de 
aanleg van een nieuw recyclage-
park (oppervlakte: 8739 m²).

• Gemeenteraad keurt aankoop 
goed voor de gronden nabij de 
Oude Wervikstraat nr. 22 te Be-
selare voor de realisatie van de 
wandelverbinding voorzien in het 
project ‘The Legacy of Passchen-
daele’.

• Gemeenteraad keurt aankoop 
goed voor de woning gelegen in 
de Beselareplaats 1 te Beselare. 

 

Verkeersreglementen

In 2013 keurde de gemeenteraad 14 
(aanvullende) verkeersreglementen 
goed. Het betreft reglementen voor 
volgende straten/zones:

• Kraaiveldstraat
• Klijtbuntestraat
• Brouckhof-Noord
• Wolvestraat
• Kloosterlaan
• Tynecotstraat
• 4de Regiment Karabiniersstraat
• Berten Pilstraat
• Schoolomgevingen zone 30 (2x)
• Komenstraat
• de bebouwde kommen
• Oude Zandvoordestraat
• Ieperstraat
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Woonkwaliteitsonder-
zoek

Gedurende het jaar 2013 werden 6 
aanvragen voor een woningonderzoek 
ingediend.  Voor 4 woningen diende er 
een beslissing genomen te worden.

» 1 woning werd ongeschikt en onbe-
woonbaar verklaard.
» 1 woning werd niet ongeschikt ver-
klaard.
» Voor 1 woning werd de procedure 
stopgezet.
» 1 woning werd ongeschikt verklaard.

Leegstand

In 2013 werden er 25 woningen gecon-
troleerd aan de hand van het technisch 
verslag op kenmerken van leegstand.  
Er werden 11 woningen opgenomen in 
de gemeentelijke inventaris van leeg-
staande woningen.

In 2013 werden er ook:

» 8 bezwaren ingediend tegen de 
opname in gemeentelijke inventaris 
leegstaande woningen - 

4 bezwaren werden er ontvankelijk en 
gegrond verklaard.
» 12 aanvragen ingediend voor schrap
ping uit de gemeentelijke inventaris 
leegstaande woningen - er werden 12 
woningen geschrapt uit de inventaris 
van leegstaande woningen.
» 12 aanvragen ingediend voor vrij-
stelling van leegstandsheffi ng - er wer-
den 10 vrijstellingen van leegstands-
heffi ng toegestaan.

Lokaal woonoverleg

Vanuit de Vlaamse Wooncode moet 
het gemeentebestuur het woonbeleid 
coördineren. 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 so-
ciale huisvesting en welzijn, de bur-
gemeester, 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.
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Lokale 
economie

Huis-
vesting

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 werd in 2013 opnieuw samen-
gesteld en 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 2013 vier maal sa-
men.
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Technische
dienst

De technische dienst was in 2013 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, Jeugd-
huis De Moane, kerk en kerkplein, mo-
nument in de Beselarestraat, kasteeldo-
mein, Memorial Museum Passchendaele 
1917, bibliotheek, landhuis en voorma-
lig huisje cultuur, gemeenteschool, 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, schutter-
slokaal, gemeenteschool, kerk, voorma-
lig 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

Zandvoorde
kerkhof, kerk, OC Santforde

PRIVAAT DOMEIN

Zonnebeke
pastorie, woonhuis (Berten Pilstraat 6)

Passendale
pastorie

Beselare
huis (Dadizelestraat 18), pastorie

Geluveld
woonhuis (Oude Zandvoordestraat 3)

VERHURINGEN & 

VERPACHTINGEN

Zonnebeke
woonhuis (Berten Pilstraat 6) aan me-
vrouw Florent Strobbe

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 ca-
tegorie 2: 24 038 m
» Lengte onbevaarbare waterlopen ca-
tegorie 3: 29 634 m
» Lengte niet ingeschreven waterlopen: 
4294 m

Wagenpark
De technische dienst beschikt over 8 
aanhangwagens (waarvan 1 aangkocht 
in 2013), 1 graafmachine (verkocht in 
2013), 2 vrachtwagens, 1 houthakselaar, 
1 minigraver, 1 tractor, 1 veegborstel 
voor de tractor, 1 heftruck, 3 wagens, 8 
bestelwagens, 1 mobiel podium e1 1 bus 
(verkocht in 2013)

Werken

» Voltooiing verbouwen gemeentehuis
» Voltooiing renovatie school Zonnebeke
» Voltooiing bouwen museumtuin
» Voltooiing werken uitbreiding Memori-
al Museum Passchendaele 1917
» Voltooiing verbouwing school Geluveld
» Voltooiing OC Beselare
» Verbouwing oude pastorij Zonnebeke 
tot Kenniscentrum
» Start werken aan het Passchendaele 
Memorial Park
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Openbare
werken

In 2013 zijn volgende wegen- en riole-
ringswerken uitgevoerd:

Wegen- en 
rioleringswerken

Herinrichting centrum Geluveld 
(vervolg)
» Aanleg van een volledig geschei-
den rioleringsstelsel in de Menenstraat 
– N8, de Oude Zandvoordestraat, de 
Oude Komenstraat, de Neerstraat, de 
Motebosstraat en de Geluveldplaats
» Volledige herinrichting van de door-
tocht centrum Geluveld (heraanleg van 
de voetpaden en parkeerstroken, ver-
nieuwen rijweg)
» Vernieuwen van de openbare verlich-
ting
» Werken gestart op 7 november 2011 
en beëindigd op 20 december 2013
» Opdrachtgever: gemeente Zonnebe-
ke met AWV en Aquafin

Herinrichting centrum Beselare 
(vervolg)
» Aanleg van een volledig gescheiden 
rioleringsstelsel in de Wervikstraat en 
de Beselarestraat tussen de Reutelbeek 
en de Dadizelelstraat
» Volledige herinrichting van de door-
tocht centrum Beselare (heraanleg van 
de voetpaden en parkeerstroken, ver-
nieuwen rijweg)

Onderhoud
waterlopen

Er vindt een jaarlijks preventief en cu-
ratief onderhoud plaats van de water-
lopen van 3e Cat. en de langsgrachten 
langs de gemeentewegen i.k.v. de goe-
de waterhuishouding en de strijd tegen 
wateroverlast (+/- 50.000 lm).

Werken door de 
nutsmaatschappijen

» Ondergronds brengen van het 
laagspanningsnet en vernieuwen van 
de openbare verlichting in het centrum 
van Geluveld 

(Menenstraat – Zandvoordestraat - Oude Zandvoor-
destraat – Oude Komenstraat – Polderweg – Gelu-
veldplaats – Neerstraat – Motebosstraat)

» Ondergronds brengen van het 
laagspanningsnet en vernieuwen van 
de openbare verlichting in de Nieuw-
straat in Beselare 

» Ondergronds brengen van het 
laagspanningsnet en vernieuwen van 
de openbare verlichting in de Oude 
Kortrijkstraat in Beselare 

» Ondergronds brengen van het 
laagspanningsnet en vernieuwen van de 
openbare verlichting in de Zegestraat, 
Drie beloftenstraat en Polletstraat in 
Geluveld

» Plaatsen van nieuwe openbare ver-
lichting op de parking en omgeving 
rondom het nieuwe OC van Beselare 

» Plaatsen nieuwe openbare verlichting 
in de omgevingswerken bij het jeugd-
huis in Zonnebeke 

» Vernieuwen van de openbare verlich-
ting
» Werken gestart op 16 april 2012 en 
beëindigd op 19 juli 2013
» Opdrachtgever: AWV i.s.m. de ge-
meente Zonnebeke en Aquafin

Herstellingswerken buurtwegen 
2013
» Buitengewone herstellingswerken van 
buurtwegen en diverse landelijke wegen
» Werken gestart in juni 2012 en lopen 
door in 2013
» Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke

Omgevingswerken nieuw OC te Be-
selare
» Werken gestart op 7 januari en beëin-
digd in december 2013
» Opdrachtgever: Belfius Bank n.v. in 
samenwerking met de gemeente Zon-
nebeke

Herstellingswerken omleidingswe-
gen Beselare en Geluveld 2013
» Werken gestart op 1 oktober 2013 en 
lopen door in 2014
» Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke

Aanleg van een Aquafincollector
» verbinding Geluveld - Beselare 
» opdrachtgever: Aquafin
» Werken gestart in juni 2012 en beëin-
digd in april 2013
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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 2013 14 maal 
bijeen en bestaat uit volgende leden:

Voorzitter
Maria Vander Meiren

Raadsleden
• Hannelore Blondeel
• Jan Desmet
• Johan Leleu (enkel januari 2013)
• Jacques Lepere
• Johan Tally (vanaf februari 2013)
• Gerarda Vancoillie
• Monique Vande Ginste
• Christine Van Exem
• Hedwige Verschaeve

Het OCMW heeft ook een eigen secre-
taris en financieel beheerder. Terwijl de 
secretaris bevoegd is voor de algemene 
leiding 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 2013 54 personeels-
leden waarvan 3 administratief mede-
werkers, 7 maatschappelijk werkers, 43 
poetsvrouwen en 1 klusjesman.

Financiële bijdrage
gemeente
2009  € 622 975 
2010  € 484 971
2011  € 592 876
2012  € 385 815 
2013  € 900 000

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, op sociaal-medisch en 
op medisch gebied. 

Politie & GAS
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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   
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Brandweer
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Personeel

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

In 2013 telde het vrijwillige brand-
weerkorps van Zonnebeke 36 perso-
neelsleden. De samenstelling van dit 
korps is als volgt: 

» 20 brandweermannen
» 4 korporaals 
» 3 officieren 
» 4 stagiair brandweermannen 
» 4 onderofficieren 
» 1 officier-geneesheer

In 2013 waren er 4 nieuwe indienst-
tredeingen en geen uitdiensttredin-
gen.

Wagenpark

» 1 halfzware autopomp met een water-
tank van 2000 liter
» 1 snelle hulpwagen
» 1 terreinwagen 4x4 met aanhangwagen 
met pomp
» 1 materiaalwagen
» 1 tankwagen met een watertank van 
8500 liter
» 1 materiaalwagen met milieu-aanhang-
wagen 

Oefeningen

» 11 algemene oefeningen 
» 52 groepsoefeningen
» 26 RED-team oefeningen
» wachtdienst op kerstboomverbranding 
en vuurwerken
» opleidingen kleine blusmiddelen
» schoolbezoeken
» begeleiden Sint-Maartenstoeten 
» verschillende mountainbiketochten en 
veldritten

InterventiesGAS
Gedurende het jaar 2013 werden 39 
dossiers ingediend door de politie. Bij 
22 zaken was de dader onbekend, bij
8 dossiers werd de GAS-procedure op-
gestart en een boete van zestig euro 
aangerekend en bij twee dossiers werd 
120 euro boete aangerekend wegens 
herhaling van dezelfde feiten binnen 
het jaar. Ook werden 7 dossiers opge-
start omtrent geluidsoverlast. 

[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.



Erediensten

Per deelgemeente is er een kerkfabriek met een kerkraad en per ge-
meente (vanaf 4 kerkfabrieken) moet een centraal kerkbestuur opgericht 
worden.

Kerkfabrieken en cen-
traal kerkbestuur

Er zjin 5 kerkfabrieken in Zonnebeke: 
St. Martinus te Beselare, St. Audoma-
ris te Passendale, St. Margaretha te 
Geluveld, St. Bartholomeus te Zand-
voorde en O.L.V. te Zonnebeke. Er is 
ook één centraal kerkbestuur en een 
kerkfabriek voor de Protestanse kerk 
in Ieper.

In deelgemeentes met minder dan 
5000 inwoners telt de raad 5 verkozen 
leden, in de andere parochies 9. Er is 
een grote en een kleine helft. De leden 
worden verkozen voor een periode van 
6 jaar zodat één helft om de drie jaar 
vernieuwd wordt.

Het bureau telt drie verkozen kerk-
meesters.  Ze worden door de kerkraad, 
telkens voor een periode van drie jaar, 
verkozen en elk jaar moet één man-
daat vernieuwd worden.

Op de eerste zondag van april vinden 
de verkiezingen plaats in de diverse 
kerkfabrieken. De mandaten van voor-
zitter en secretaris en één mandaat 
van het bureau van de kerkmeesters 
wordt dan vernieuwd.

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

Onderwijs

Leerlingenaantal op 
1 februari 2013

De Regenboog
179 leerlingen waarvan 68 kleuters en 
111 lagere schoolkinderen

De Biesweide
283 leerlingen waarvan 130 kleuters 
en 153 lagere schoolkinderen

De Zonnebloem
166 leerlingen waarvan 78 kleuters en 
88 lagere schoolkinderen

De Fontein
263 leerlingen waarvan 114 kleuters 
en 149 lagere schoolkinderen

De Wijzer
292 leerlingen waarvan 118 kleuters 
en 174 lagere schoolkinderen

In Zonnebeke zijn er vijf scholen waar kleuter- en lager onderwijs 
wordt aangeboden: de Wijzer in Zonnbeke, de Biesweide in Besela-
re, de Zonnebloem in Zonnebeke, De Regenboog in Geluveld en De 
Fontein in Passendale. De Zonnebloem en de Regenboog zijn beide 
gemeentelijke basisscholen terwijl de overige vier scholen vrije basis-
scholen zijn.
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