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Klink met ons op het 
nieuwe jaar!
zondag 31 januari 2016 
vanaf 11 uur 
Café De Geite
Wervikstraat, Beselare

Op onze N-VA-nieuwjaarsreceptie willen we samen met u klinken op het nieuwe jaar, op een 
goede gezondheid en op het bestuur van onze gemeente, in de hoop dat alles en voor iedereen 
voorspoedig mag verlopen.

Beste inwoners van Groot-Zonnebeke,

De kerst- en nieuwjaarsperiode staat 
voor de deur. Iedereen probeert om in 
deze periode de familie en de vrienden 
bijeen te krijgen. De wensen voor het 
nieuwe jaar, met vooral de wensen voor 
een goede gezondheid, worden vanuit 
het hart en met veel goede bedoelingen 
aan iedereen bezorgd. 

De goede voornemens komen terug bo-
ven tafel, beloftes worden gedaan en het 
nieuwe jaar wordt met veel goede moed 
en de beste vooruitzichten ingezet.

GezonDe ambitie voor onze  
Gemeente
De gemeenteraad keurde inmiddels 
het budget voor 2016 goed. Heel wat 
projecten worden afgewerkt, in gang 
gezet of gepland. De beleidsvisie voor 
de volgende drie jaren, de tweede helft 
van deze legislatuur, kreeg u al in uw 
brievenbus. Samen met u willen we er 
terug het beste van maken. 

Wij gaan voor een financieel gezonde 
politiek met de ambitie om het voor 
iedereen aangenaam ontspannen, wonen 
en werken te maken in ons landelijke  
Zonnebeke. Een gemeente die voor ie-
dereen van u een gemeenschap van soli-
dariteit en zorgzaamheid wil betekenen. 
Zeker in deze tijden van extremisme en 
aanslagen tegen ons model van samenle-
ven en waarden beleven.

Dan rest mij alleen nog het genoegen 
om u, uw familie en al uw vrienden en 
kennissen een zalige kersttijd en een 
gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toe 
te wensen. 

Wij zijn er voor u, aarzel dus niet om ons 
aan te spreken. Samen met u willen we 
ook van 2016 een gezond,  
deugddoend en  
vooruitziend jaar maken.

zonnebeKe

Marie Debucquoy uit Passendale 
wordt de derde N-VA’er in het sche-
pencollege. Zij krijgt vanaf januari de 
bevoegdheden groendienst, mobili-
teit, dierenwelzijn en jeugd. 

Marie is er alvast klaar voor: “Ik heb 
mij de laatste maanden al ingewerkt 
in de verschillende dossiers. Er is 
al veel gewerkt aan onder meer het 
zwaar verkeer in de verschillende 
gemeenten, maar er is nog een 
lange weg te gaan. Ik zie het alvast 
zitten en zal er voor de volle honderd 
procent voor gaan.”

De bevoegdheid jeugd neemt ze over 
van Luk Hoflack: “Als kleuterleidster 
ben ik blij dat ik mee mijn schouders 
kan zetten onder het jeugdbeleid. De 
jongeren zijn per slot van rekening de 
toekomst voor onze gemeente.”

Schepen Luk Hoflack krijgt er vanaf 
2016 de bevoegdheid landbouw 
erbij. Michiel Descheemaeker krijgt 
de bevoegdheden recyclagepark en 
huisvuil.

Heeft u vragen over het gemeente-
beleid, aarzel dan niet onze schepen 
te contacteren.

Marie Debucquoy 

worDt schepen

www.n-va.be/zonnebeke
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een solidair en zorgzaam zonnebeke

Luk Hoflack
Voorzitter N-VA 
Zonnebeke



De N-VA zet het nieuwe jaar 
gewoontegetrouw feestelijk in. Na 
Antwerpen en Gent vindt het feest 
dit jaar plaats in De Nekkerhal in 
Mechelen. Hou alvast zaterdag 9 

januari 2016 vanaf 19.30 uur vrij 
in uw agenda voor deze gezellige 
traditie.

n-va WesthoeK leGt bussen in
U kunt zich ook inschrijven om 
mee te gaan met de bus vanuit de 
Westhoek. 

Dit zijn de opstapplaatsen:
17.30 uur:  Oudstrijdersplein, 
Poperinge
17.50 uur:  Auris-centrum, Ieper

18.10 uur: De Canadien, Lange-
mark-Poelkapelle
18.30 uur: oprit A19, brug Beselare

Vertrek vanuit Mechelen voorzien 
omstreeks middernacht.

insChrijven? meer info?
Stuur een mailtje naar  
stefaan.cardoen@n-va.be. 

Snel inschrijven is de boodschap, 
want de plaatsen zijn beperkt.

zet 2016 feestelijk in op de n-va-nieuwjaarsfuif in mechelen

Dirk Cardoen gaf in 2015 na een 
politieke loopbaan van maar liefst 
38 jaar de fakkel door. Het verhaal 
begon toen hij samen met dok-
ter Leon Hoflack verkozen werd 
in 1976 vanop de Volksunielijst. 
Twaalf jaar lang zetelde hij als  
oppositielid en veertien jaar als 
schepen. De laatste twaalf jaar 
droeg Dirk de burgemeesterssjerp. 

Als blijk van respect en erken-
ning voor al de jaren bewezen 
diensten, besliste de gemeente 
dan ook om hem de titel van 
ereburgemeester toe te kennen. 
Het voltallig N-VA-bestuur wil 
Dirk Cardoen bij deze nogmaals 
een welgemeende proficiat 
wensen! 

Om restafval te verminderen 
zoekt de MIROM (Milieuzorg 
Roeselare en Menen) voortdu-
rend naar nieuwe recyclage-
technieken. Daardoor worden er 
steeds meer afvalsoorten apart 
ingezameld om te herwerken. 

De nood aan containers en een 
locatie met meer plaats om dit te 
kunnen dragen was echter hoog. 
Het recyclagepark werkt daarom 
voortaan met een nieuw systeem: 
DIFTAR. 

Hierbij worden de verschillende 
afvalsoorten in drie kleurgroepen 
ingedeeld: rood, oranje en groen. 

Het afval in de groene groep is 
altijd gratis. Voor het afval in de 
oranje groep is de eerste 1 000 
kilogram gratis. De rode groep 
(brandbaar) is altijd betalend. 

De volledige maand december 
geldt als een testperiode, waarin 
de bevolking het nieuwe systeem 
en park leert kennen. 

Het betalende systeem begint pas 
vanaf januari. 

Meer info?  
Surf naar de nieuwe  
gemeentesite:  
www.zonnebeke.be.

Met de bouw van het nieuwe  
OC De Leege Platse werd de weg 
heraangelegd vanaf de Gelu-
westraat (voorheen parking van 
het voetbalterrein) langs het  
OC naar de Sportlaan. Deze weg, 
die tot in de zeventiger jaren de 
uitweg was van de huidige Sport-
laan, kreeg de naam Lazaretweg.

Bij het binnenrukken van de 
Duitsers vanaf oktober 1914 werd 
er ontzettend hevig gevochten in 
Beselare. Tussen Soentjes Eeuwig-

heid, de Zwaanhoek en de Korte-
keer werden de Duitsers bij bosjes 
weggeveegd. De volgende dagen 
breidden de gevechten zich nog 
uit. 
De kerk werd ontruimd en matras-
sen en dekens werden aangevoerd. 
Brancardiers en dokters hadden de 
handen overvol in dit inderhaast 
opgerichte lazaret. 

Heel veel gewonden haalden het 
niet. Bommen rond en op de kerk 
maakten op 23 oktober 1914 een 
einde aan dit noodhospitaal.  
De 466 verzamelde gesneuvelden  
van hoofdzakelijk het RIR  
246-regiment, werden begraven 
op de Zilverbilk (nu OC en directe 
omgeving). Daar werd een Duitse 
militaire begraafplaats aangelegd: 
An der Kirche. De begraafplaats 
was toen eigendom van onder 

meer Henri Gryson-Vuylsteke uit 
Beselare. In 1921 werd de grond 
onteigend en in 1929 werd de be-
graafplaats grondig heraangelegd 
met in het midden een grote witte 
herdenkingszuil. De begraafplaats 
was omzoomd door een kerkhof-
haag, populieren en een kerk-
wegeltje vanaf de huidige BNP 
Paribas Fortisbank. 

Toen in 1955 de begraafplaats 
werd ontmanteld en de gemeente 
de grond aankocht om er een 
speel- en voetbalplein op aan te 
leggen, bleven de kerkhofingang, 
de haag, de kerkwegel en de rij 
hoge populieren nog geruime tijd 
bestaan. 

Langs het traject van deze voor-
malige kerkwegel zijn minstens 
466 gesneuvelde Duitse soldaten 
van het lazaret in de kerk naar 
hun toenmalige graf gedragen.

Het huidig gemeentelijk ruimte-
lijk structuurplan (GRS) dateert 
van 2004 en moest dus dringend 
vernieuwd worden. Dit plan be-
paalt waar gewoond, gewerkt en 
geleefd kan worden. De N-VA is 
van mening dat we dit pas door-
dacht kunnen beantwoorden als 

we luisteren naar u, de bevolking. 
Daarom stapt de gemeente in 2016 
naar u toe.

Waar moet er ruimte komen voor 
bedrijven? Waar moeten kinderen 
kunnen spelen en zich ontspannen? 
Waar kan er gebouwd worden en 
wat zijn de precieze noden? Allemaal 
vragen die voor de uitbouw van de 
gemeente zeer belangrijk zijn. 

Het stopt echter niet bij vragen 
over het GRS zelf. Het is onze 
ambitie om dit breder te trekken 
en de burgers bij het uittekenen 
van het beleid te betrekken. We 
willen iedereen actief betrekken 
bij de toekomst van onze lokale 
economie, toe-
risme, cultuur, 
mobiliteit en 
recreatie. 

Op 22 september organiseerde de gemeente in  
Zandvoorde een discussieavond waarin nagedacht 
kon worden over de verschillende uitdagingen voor 
de komende jaren. Hiervoor zaten we onder meer 
samen met parlementslid en Izegems burgemeester 
Bert Maertens. 

In Izegem is men namelijk bezig met ‘Visie 2030’, een 
project dat de bevolking rond de tafel brengt om mee 
te denken over het beleid. “We zijn ervan overtuigd dat 
dit dé manier van besturen is en hebben dit ook  
meegenomen naar Zonnebeke”, licht schepen van 
Ruimtelijke Ordening Michiel Descheemaeker toe.

veel enthousiasme voor toeKomstiDeeën

De thema’s die aan bod kwamen, waren: mobiliteit & 
ruimtelijke ordening, de kerk, groen- en woonomge-
ving, toerisme, vrije tijd & jong in Zandvoorde.  
Het werd een zeer boeiende avond waar maar liefst  
50 Zandvoordenaars op af kwamen. Het doet deugd  
te zien dat er zo’n enthousiasme is. 

Met al die ideeën wordt nu 
naar een visie-ontwerper 
gestapt die dit plan concreet 
vorm zal geven. De volgende 
stap is dat er opnieuw naar 
de bevolking teruggekop-
peld wordt met de resultaten. 
De N-VA gelooft immers dat 
het belangrijk is dat nieuwe 
ontwikkelingen mee door de 
burgers gedragen worden.

burgemeester wordt ereburgemeester

nieuw recyclagepark opent zijn deuren

Ken je gemeente: beselare - lazaretweg

nieuwe visie op wonen, werken en leven in zonnebeke

Zandvoorde Spreekt: 
samen met de bevolking  
aan de toekomst werken

www.n-va.be/zonnebekezonnebeke@n-va.be

Heeft u nu al een suggestie? 
Neem dan contact op met onze schepenen:  
luk.hoflack@n-va.be of  
michiel.descheemaeker@n-va.be.

Michiel Descheemaeker, 
schepen van Ruimtelijke
Ordening




