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VOORWOORD 
 
Gistel, een stad om fier op te zijn 
 
Beste Gistelnaar 
 
Het stadsbestuur wil al zijn inwoners zo goed mogelijk informeren. Met enige trots mag ik je dan ook onze 
eerste infogids voorstellen. Het is een handige gids met heel wat informatie over de diensten en instellingen 
die in onze stad werkzaam zijn. Ook in deze digitale tijden is een infogids als deze een bruikbare wegwijzer. 
Welke dienst waar zit en waarvoor je er terecht kunt, lees je hier. 
 
Omdat de informatie in een gedrukt boekje snel achterhaald kan zijn, nodigen we je uit om regelmatig 
onze website www.gistel.be te bezoeken. Hier vind je altijd de meest recente info rond onze dienstverlening 
en activiteiten. Elk seizoen verdelen we het infoblad Gistelzine. Daarnaast informeren we je over werken 
en initiatieven in jouw buurt via bewonersbrieven. Blijf je graag constant op de hoogte? Wil je graag de 
meest actuele info? Volg dan de stad op de sociale mediakanalen Facebook en Instagram, word lid van 
jouw Hoplrbuurt, neem een kijkje op de website of schrijf je in op de digitale nieuwsbrieven. Zo blijf je goed 
geïnformeerd. 
 
Deze gids is er voor alle inwoners van Gistel en is tegelijk een welkomstbrochure voor nieuwe inwoners. 
Het stadsbestuur heet jullie via deze weg alvast hartelijk welkom. We willen dat iedere inwoner zich thuis 
voelt in onze stad. Heb je vragen, wil je iets melden, zit je met een tof idee? Neem dan zeker contact met 
mij op.  
 
Samen werken we aan Gistel, een stad om fier op te zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jouw burgemeester, 
Gauthier Defreyne 
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BELEID 
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  
Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad en 
de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. 
 
Het college vergadert elke dinsdag om 14 uur in de raadzaal van het administratief centrum, Heyvaertlaan 18. 
De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. 
 
De burgemeester is de voorzitter van het college. 
  
Zitdagen van de leden van het college vinden plaats in het administratief centrum (eerste verdieping), 
Heyvaertlaan 18. 

Samenstelling 

Gauthier Defreyne Open VLD 
Burgemeester 
Moerestraat 92, 8470 Gistel 
0475 48 64 24 
burgemeester@gistel.be 
 
 
 
 

Bevoegdheden 
• veiligheid / politie / brandweer / GAS 
• mobiliteit 
• bevolking / burgerlijke stand 
• communicatie / informatie / wijkwerking 
• toegankelijkheid 
• archief 
• algemeen beleid 
• personeel 
• intergemeentelijke samenwerking 
• kerkfabrieken en erediensten 
• grondtransacties 
  
Zitdag 
•     dagelijks na afspraak (telefonisch of mail) 

Wim Gevaert Open VLD 
1e schepen 
Zilverberkdreef 1, 8470 Gistel 
0473 54 22 26 
wim.gevaert@gistel.be 
 
 
 
 

Bevoegdheden 
• ondernemen  
• industrie  
• lokale economie 
• markten 
• landbouw 
• sport 
  
Zitdag 
• na afspraak 
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Wim Aernoudt N-VA 
2e schepen 
Nieuwpoortse Steenweg 139, 
8470 Gistel 
0496 27 28 64 
wim.aernoudt@gistel.be 
 
 
 

Bevoegdheden 
• ruimtelijke ordening 
• wonen 
• huisvesting 
• stedenbouw 
• onroerend erfgoed 
• dierenwelzijn 
• milieu 
• huisvuil 
  
Zitdag 
• na afspraak 
 
 
 

Ann Bentein Open VLD 
4e schepen 
Nieuwpoortse Steenweg 57,  
8470 Gistel 
0494 06 44 40 
ann.bentein@gistel.be 
 
 
 

Bevoegdheden 
•     cultuur 
•     bibliotheek 
•     cultureel erfgoed 
•     feestelijkheden 
•     toerisme 
•     jeugd 
•     kinderopvang (BKO) en speelpleinwerking 
•     Noord-Zuid 
•     Europa 
  
Zitdag 
• na afspraak 
 
 

Joost Mangeleer 
Algemeen directeur 
059 27 02 10 
joost.mangeleer@gistel.be 
  
De algemeen directeur staat in 
voor de algemene leiding van de 
diensten van de stad en van het 
OCMW.

Geert Deschacht Open VLD 
3e schepen 
Brugse Baan 180, 8470 Gistel 
0472 92 10 07 
geert.deschacht@gistel.be 
 
 
 
 

Bevoegdheden 
• openbare werken 
• infrastructuur 
• begraafplaatsen 
• waterlopen 
• onderhoud groen 
• patrimonium 
• nutsvoorzieningen 
• werkliedenploeg 
  
Zitdag 
• enkel na afspraak in de stedelijke werkplaats  

(C. Adriaensstraat 12) 
 
  

Michel Vincke Vooruit 
Voorzitter BCSD - schepen 
Hoogwegel 74, 8470 Gistel 
0479 71 22 72 
michel.vincke@gistel.be 
 
 
 
 

Bevoegdheden 
•     financiën  
•     begroting 
•     sociaal beleid  
•     welzijn 
•     tewerkstelling 
•     onderwijs 
•     muziekonderwijs 
  
Zitdag 
•     na afspraak 
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VAST BUREAU 
Sinds 1 januari 2019 bestaat het vast bureau uit dezelfde personen als het college van burgemeester en 
schepenen. Het vast bureau is het uitvoerend orgaan binnen het OCMW.  
 
Het vast bureau vergadert elke dinsdag na het college van burgemeester en schepenen in de raadzaal van 
het administratief centrum, Heyvaertlaan 18. 
De vergaderingen zijn niet openbaar. 
 
Gauthier Defreyne (Open VLD) is de voorzitter van het vast bureau. 
  
Zitdagen van de leden van het vast bureau vinden plaats in het administratief centrum, Heyvaertlaan 18. 
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GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad is het hoogste beslissingsorgaan van de stad, hij bepaalt het beleid van de stad en legt 
hiervoor de algemene regels vast. 
 
De leden van het schepencollege maken ook deel uit van de gemeenteraad. 
 
De gemeenteraad heeft een eigen voorzitter, Geert Cappelle (Open VLD). Ook de algemeen directeur, de 
hoogste ambtenaar van de stad, zetelt in de gemeenteraad, maar bezit geen stemrecht. De gemeenteraad 
bestaat uit 23 raadsleden. 
 
In onze gemeenteraad zetelen de volgende partijen: Open VLD (10), N-VA (2), Vooruit (2), CD&V (7), Vlaams 
Belang (1) en Groen (1). 
 
De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het administratief centrum, meestal op de eerste donderdag 
van de maand om 20 uur (niet in april en augustus). 
 
De vergaderingen zijn openbaar, behalve bij besprekingen over personen. 
 

Samenstelling 
 

Geert Cappelle Open VLD 
Voorzitter gemeenteraad /  
OCMW-raad 
Kerkstraat 2 bus 7, 8470 Gistel 
0498 52 21 49 
de_kroon_gistel@skynet.be 
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Noël Cordier Open VLD 
Hoogstraat 3 bus 0102, 8470 Gistel 
0475 31 05 75 
noel.cordier@telenet.be 
 
 
 
Kristien Hollevoet Open VLD 
Camiel Adriaensstraat 9, 8470 Gistel 
0495 51 43 19 
kristien_hollevoet@msn.com 
 
 
 
Werner Vanhee Open VLD 
Dullaertweg 64, 8470 Gistel 
0475 75 39 87 
wernervanhee@hotmail.com 
 
 
 
Conny Dierendonck N-VA 
Antonius Verleyestraat 2, 8470 Gistel 
0498 21 20 61 
conny.dierendonck@telenet.be 
 
 
 
Arnold Stael CD&V 
Provincieweg 78, 8470 Gistel 
0495 44 51 91 
arnold.stael@vives.be 
 
 
 
Annie Cool CD&V 
Vaartstraat 37, 8470 Gistel 
0498 77 72 44 
annie.cool@skynet.be 
 
 
 
Kathleen Bruneel CD&V 
Roodkapjesstraat 16, 8470 Gistel 
0476 63 66 63 
kathleenbruneel@icloud.com 
 
 
 
Eric Jaegers Vlaams Belang 
Kalsijdebrug 9, 8470 Gistel 
0477 55 10 80 
eric.jaegers@telenet.be

Bart Van Parys Open VLD 
Assepoesterstraat 6, 8470 Gistel 
0475 51 03 73 
bartvanparys@telenet.be 
 
 
 
Sofie Finaut Open VLD 
Assepoesterstraat 5, 8470 Gistel 
0476 50 59 64 
sofie.finaut@telenet.be 
 
 
 
Ann Vandenbroele Vooruit 
Lindenhofstraat 11, 8470 Gistel 
0494 89 37 69 
vandenbroele.ann@gmail.com 
 
 
 
Bart Halewyck CD&V 
Nederen Heirweg 32/0104,  
8470 Gistel 
0475 42 50 80 
bart.halewyck@me.com 
 
 
Lieve Dehaemers CD&V 
Nieuwlandstraat 1, 8470 Gistel 
0478 27 04 75 
lievedehaemers@telenet.be 
 
 
 
Jan Willems CD&V 
Nieuwpoortse Steenweg 34 bus 0201,  
8470 Gistel 
0478 55 30 88 
janwillems.gistel@gmail.com 
 
 
Peter Decoster CD&V 
Lantaarnstraat 1, 8470 Gistel 
0478 26 38 33 
decoster.peter@skynet.be 
 
 
 
Kimberly Maenhoudt Groen 
Dorpsstraat 81, 8470 Gistel 
0494 48 57 58 
kimberly.maenhoudt@gmail.com 
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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 23 raadsleden. Sinds 1 januari 2019 bestaat de raad voor 
maatschappelijk welzijn uit dezelfde personen als de verkozenen voor de gemeenteraad (wetgevend). Het 
vast bureau is het uitvoerend orgaan binnen het OCMW. 
 
In onze raad voor maatschappelijk welzijn zetelen de volgende partijen: Open VLD (10), N-VA (2), Vooruit 
(2), CD&V (7), Vlaams Belang (1) en Groen (1). 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in de raadzaal van het administratief centrum na de ge-
meenteraad. 
 
De vergaderingen zijn openbaar, behalve bij besprekingen over personen. 
 
Geert Cappelle (Open VLD) is de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt de beslissingen over de vragen tot financiële en mate-
riële hulp. 
 
Het comité, waarin zeven leden zetelen, wordt vanaf 1 januari 2019 voorgezeten door schepen Michel 
Vincke (Vooruit) (contactgegevens zie p. 5). 
 
Het bijzonder comité komt om de drie weken samen op dinsdag om 8 uur in de raadzaal van het Sociaal 
Huis, Bruidstraat 1. 

Gerard Gevaert Open VLD 
Kaaistraat 1, 8470 Gistel 
059 27 79 17 
gerard.gevaert@proximus.be 
 
 
 
Bart Hemeryck N-VA 
Beekstraat 22, 8470 Gistel 
0486 48 16 34 
bart.hemeryck@telenet.be 
 
 
 
Luc Ghyselbrecht CD&V 
Heyvaertlaan 7, 8470 Gistel 
059 27 92 29 
luc.ghyselbrecht@scarlet.be 
 
 

Martine Hindryckx Open VLD 
Koolaerdstraat 1, 8470 Gistel 
0497 40 73 37 
martine.hindryckx01@gmail.com 
 
 
 
Chris Schmitt Vooruit 
Hoogwegel 54, 8470 Gistel 
0496 61 86 73 
chris.schmitt1@telenet.be 
 
 
 
Donata Tournoy CD&V 
Hoogstraat 64, 8470 Gistel 
059 27 89 14 
donata.tournoy@hotmail.com 
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INFORMATIE 
Om de drie maanden brengt het stadsbestuur het infoblad Gistelzine uit. Daarin vind je al het algemene 
nieuws en belangrijke informatie over Gistel. Je kunt ook altijd terecht op www.gistel.be of op onze Face-
bookpagina www.facebook.com/gistelstad. Schrijf je zeker in op onze nieuwsbrieven via www.gistel.be/ 
nieuwsbrieven/inschrijven. 
 
Heb je na het raadplegen van deze infogids nog vragen voor je lokaal bestuur, kom dan langs bij de stede-
lijke diensten. 
 
Je kunt terecht bij de stafdienst met al je vragen over openbaarheid van bestuur of gemeentelijke regle-
menten. 
 
Verzoekschriften aan de gemeente 
Volgens het decreet lokaal bestuur kan elke burger bij zijn gemeente een vraag indienen om iets te doen 
of te laten. Die vraag moet voldoende duidelijk uitgeschreven worden in een verzoekschrift, ondertekend 
worden door één of meerdere personen en vervolgens ingediend worden bij de stad. 
 
Meldingen 
Een melding kan per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen (Heyvaertlaan 18, 8470 
Gistel), maar ook per mail via info@gistel.be of door gebruik te maken van de meldingskaart die je vindt 
op de laatste pagina van het infoblad of op www.gistel.be > Meldingskaart. 
 
Suggesties 
Merk je dat niet alle informatie in deze infogids nog actueel is, contacteer ons. Alle opmerkingen en sug-
gesties zijn welkom. Zo maken we van deze gids een nog betere wegwijzer voor al onze inwoners. 
 
 
CONTACT 
Adres: Administratief centrum, Heyvaertlaan 18. 
 
Bekijk de openingsuren per dienst via: www.gistel.be/contact 
De stadsdiensten werken op afspraak. Een afspraak maken kan via www.gistel.be > afspraak maken 
 
Ben je niet in de mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken? Neem contact op via 059 27 02 00. 
 
Openingsuren onthaal: 
Iedere werkdag van 8.30 tot 12 uur en iedere woensdag van 8.30 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur 
 
Alle briefwisseling richt je aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per post naar  
Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel of per mail via info@gistel.be. 
 
Info:  
059 27 02 00 
info@gistel.be 
www.gistel.be 

 www.facebook.com/gistelstad 
 www.instagram.com/stadgistel/ 
 www.twitter.com/stadgistel 
 Hoplr stad Gistel 
 Linkedin stad Gistel
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ADVIES- EN WIJKRADEN 
Een prioritaire beleidsdoelstelling van de stad Gistel is om de burgerbetrokkenheid bij het bestuur te ver-
sterken. Daarom werkt de stad samen met verschillende adviesraden. Hieronder een overzicht. 

BEHEERRAAD JEUGDSITE 
De beheerraad van de jeugdsite ‘Torp beheert de in-
frastructuur voor verschillende jeugdverenigingen 
of -initiatieven en begeleidt de organisatoren bij hun 
activiteiten. De raad bevordert zinvolle vrijetijds-
besteding voor kinderen, tieners en jongeren en sti-
muleert een gevarieerd aanbod van vrije tijd, 
ontmoeting en dienstverlening. Hij maakt afspraken 
over het praktisch beheer van de jeugdlokalen en 
promoot het jeugddorp. 
 
Voorzitter: Ann Bentein 
0494 06 44 40 
ann.bentein@gistel.be 
Secretaris: deskundige jeugd 
059 80 25 19 
jeugd@gistel.be 
 
BEHEERRAAD ZOMERLOOS 
De beheerraad Zomerloos helpt het gemeentebe-
stuur van Gistel met het beheer van het vrijetijds-
centrum.  
 
Voorzitter: Ann Bentein 
0494 06 44 40 
ann.bentein@gistel.be 
Secretaris: diensthoofd Zomerloos 
059 27 98 71 
zomerloos@gistel.be 

BIBLIOTHEEKRAAD 
De bibliotheekraad ondersteunt de werking van de 
bibliotheek in het belang van alle inwoners van de 
stad Gistel, met bijzondere aandacht voor kansen-
groepen.  
 
Voorzitter: Marnix Maekelberg 
mmaekelberg@hotmail.com 
Secretaris: Veerle Vandenbussche 
059 27 40 41 
bibliothecaris@gistel.be 
 
CULTUURRAAD 
De cultuurraad bevordert een cultuurbeleid in het 
belang van alle inwoners van de stad Gistel, met bij-
zondere aandacht voor gemeenschapsvorming. De 
raad stimuleert kansengroepen om deel te nemen 
aan culturele activiteiten door zo laag mogelijke toe-
gangsprijzen te hanteren. Naast verenigingen wor-
den geïnteresseerde burgers betrokken bij de 
cultuurraad, die zo inspraak en participatie garan-
deert. 
 
Voorzitter: Frederiek Demuynck 
frederiekdemuynck@telenet.be 
Secretaris: deskundige cultuur 
059 27 98 71 
zomerloos@gistel.be 
 



13

Infogids Gistel 2023-2024

ECONOMISCHE RAAD 
De economische raad is opgericht om een bedrijfs-
vriendelijk beleid te bevorderen en de lokale eco-
nomie te stimuleren. 
Lokale economie omvat distributie, ambachten, in-
dustrie, dienstverlening en vrije beroepen. 
Hiervoor zal de raad: 
• een forum creëren waar de belangen van de 

middenstand, zelfstandigen, KMO’s en grote be-
drijven en van hun professionele of interprofes-
sionele bedrijfsorganisaties en handelscomités 
aan bod kunnen komen; 

• adviezen uitbrengen over lokale economie; 
• overleg en samenwerking tot stand brengen tus-

sen de lokale actoren; 
• onderzoek verrichten naar en informatie ver-

zamelen over de lokale economie en het lokale 
bedrijfsleven. 

 
Voorzitter: Dirk Braet  
059 43 30 30 
dirk@kantoorbraet.be  
Secretaris: Lies Halewyck 
059 27 02 09 
economie@gistel.be 
 
ERFGOEDCEL 
De erfgoedcel draagt zorg voor het erfgoed in de ge-
meente. Ze stimuleert de belangstelling voor het lo-
kale erfgoed bij de bevolking en bevordert de 
samenwerking tussen de lokale erfgoedorganisa-
ties. 
De cel geeft erfgoed een plaats in het gemeentelijk 
besluitvormingsproces. Ze promoot het erfgoed bij 
toeristische projecten in samenwerking met lokale 
en regionale toeristische actoren. Ook verzamelt, 
bewaart en inventariseert ze het erfgoed en organi-
seert ontsluitings- en sensibiliseringsprojecten rond 
dat erfgoed. Ze bevordert de samenwerking met de 
andere gemeenten in het regionaal erfgoedoverleg-
platform Polderrand. 
 
Voorzitter: Wim Aernoudt 
059 27 98 71 
zomerloos@gistel.be  
Secretaris: deskundige erfgoed 
059 27 98 71  
zomerloos@gistel.be  
 

GECORO 
Gecoro is de afkorting van gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening.  
De Gecoro adviseert de gemeenteraad bij de op-
maak van een ruimtelijk structuurplan en van ruim-
telijke uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze 
advies over stedenbouwkundige verordeningen en 
bezwaarschriften. 
Ten slotte kan de Gecoro advies geven over vergun-
ningsaanvragen en, meer in het algemeen, over 
alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. 
Dit gebeurt zowel op vraag van de gemeente als uit 
eigen beweging. 
 
Voorzitter: Michiel Descheemaeker 
michiel_descheemaeker@msn.com 
Secretaris: Melanie Strubbe 
059 27 02 24 
omv@gistel.be 
 
JEUGDRAAD 
De Gistelse jeugdraad vertolkt de stem van kinde-
ren en jongeren in het gemeentelijk jeugdbeleid. 
De jeugdraad kan concreet de volgende initiatieven 
nemen: 
• adviseren op vraag van het college of op eigen 

initiatief; 
• inspraak en participatie organiseren om kinde-

ren en jongeren actief te betrekken bij jeugdthe-
ma’s; 

• activiteiten organiseren om deelname van kin-
deren en jongeren te bevorderen, participatie en 
inspraak op te zetten en om te sensibiliseren; 

• informatie verspreiden en netwerken bevorde-
ren tussen jeugdwerkinitiatieven en individuele 
jongeren; 

• het jeugdbeleid opvolgen via de meerjarenplan-
nen; 

• het aanspreekpunt zijn voor alle ideeën, noden 
en behoeften van kinderen en jongeren; 

• de belangen van kinderen en jongeren verdedi-
gen. 

 
Voorzitter: Tessa Steen 
tessa.steen.jeugdraad@gmail.com 
Secretaris: deskundige jeugd 
059 80 25 19 
jeugd@gistel.be 
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LANDBOUWRAAD 
De landbouwraad is een adviserend orgaan. Als offi-
cieel erkende woordvoerder van de land- en tuin-
bouwbelangen beraadslaagt hij over alle 
gemeentelijke kwesties rond land- en tuinbouw. Hij 
biedt duurzame oplossingen voor de problemen die 
zich in de land- en tuinbouw stellen. 
De landbouwraad moet de samenwerking tussen 
de landbouworganisaties bevorderen en de dialoog 
met andere belangengroepen en sociale organisa-
ties stimuleren. 
De raad geeft geen advies over omgevingsvergun-
ningen. 
 
Voorzitter: Dirk Devreese 
dirkdevreese@geysenhof.be 
Secretaris: Lies Halewyck 
059 27 02 09 
milieuklimaatlandbouw@gistel.be 
 
LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 
Het lokaal overleg kinderopvang geeft advies bij de 
opvolging en de uitvoering van het lokaal beleids-
plan kinderopvang. Het adviseert het bestuur over 
de uitbouw van opvangvoorzieningen in de ge-
meente en over de verschillende vakantie-initiatie-
ven die opvang voorzien. 
De raad volgt de nood aan kinderopvang in Gistel 
op en bevordert de samenwerking tussen school-
besturen en buitenschoolse kinderopvang. 
 
Voorzitter:  
Ben Van Quaethem 
0474 88 30 60 
ben.vanquaethem@hotmail.com 
Secretaris:  
Coördinator buitenschoolse kinderopvang 
059 80 25 19 
zonnebloem@gistel.be  
 
MILIEURAAD 
Via de milieuraad krijgt de bevolking inspraak in het 
gemeentelijk natuur- en milieubeleid. Hij waakt over 
de kwaliteit van het Gistels leefmilieu, adviseert het 
stadsbestuur en signaleert milieuproblemen.  
Ook sensibiliseert en informeert deze raad de inwo-
ners over het natuur- en milieubeleid.  
 
Voorzitter: Leopold Dewulf 
leopolddewulf@gmail.com 
Secretaris: deskundige milieu 
059 27 02 21 
milieu@gistel.be 
 

MOBILITEITSRAAD 
Het doel van de mobiliteitsraad is een zo veilig en 
vlot mogelijke verkeersstroom. Hiervoor verleent hij 
adviezen aan het stadsbestuur. De raad bestaat uit 
vertegenwoordigers van betrokken organisaties en 
geëngageerde Gistelnaars. Hij geeft andere advies-
raden, plaatselijke scholen en deskundigen inspraak 
over hun mobiliteit en werkt met hen samen aan 
mogelijke oplossingen. 
 
Voorzitter: Gauthier Defreyne 
0475 48 64 24 
burgemeester@gistel.be 
Secretaris: Jeroen Hap 
059 79 51 72 
openbarewerken@gistel.be 
 
NOORD-ZUIDWERKGROEP 
In de Noord-Zuidwerkgroep werken alle lokale be-
langstellenden inzake ontwikkelingssamenwerking 
samen om te streven naar het statuut van Fair Trade 
Gemeente. De werkgroep adviseert het stads-
bestuur en informeert, motiveert en sensibiliseert 
de bevolking over de ontwikkelings- en mensen-
rechtenproblematiek.  
Op eigen initiatief coördineert de werkgroep verschil-
lende partners en adviesraden voor participatietra-
jecten. Hij werkt ook een ondersteuningsbeleid 
(subsidie) uit voor zowel Noord- als Zuidprojecten. 
 
Voorzitter: Ann Bentein 
ann.bentein@gistel.be  
Secretaris: Lies Halewyck 
059 27 02 09 
economie@gistel.be 
 
SENIORENADVIESRAAD 
De seniorenadviesraad brengt adviezen uit over alle 
aangelegenheden rond de Gistelse senioren (60+). 
Met bijzondere aandacht voor kansarme en hulp-
behoevende ouderen bevordert hij het welzijns-
beleid. 
Hiervoor neemt hij initiatieven om de senioren te 
laten deelnemen aan de samenleving in samenwer-
king met de plaatselijke seniorenorganisaties en an-
dere adviesraden.  
 
Voorzitter: Jan Verheyde 
059 27 71 04 
jan.verheyde@pandora.be 
Secretaris: Reginald De Schryver 
059 27 79 71 
reginald.de.schryver@telenet.be 
zonnewijzer@gistel.be 
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SPORTRAAD 
De sportraad bestaat uit een afvaardiging van Gi-
stelse sportverenigingen en -organisaties. Hij wil de 
sport, de lichamelijke opvoeding en de openlucht-
recreatie bevorderen in het belang van het alge-
meen welzijn van alle inwoners. 
Zijn concrete doelstellingen zijn onder meer: 
• de sportinfrastructuur mee beheren; 
• de sport- en recreatieve activiteiten coördineren, 

samen met andere verenigingen, diensten en in-
stellingen rond competitie- en recreatiesport; 

• op eigen initiatief of op verzoek de stedelijke 
overheid en particuliere instanties adviseren 
rond sport- en recreatieaangelegenheden; 

• adviezen geven over de planning en uitbouw van 
sportinfrastructuur; 

• het sportgebeuren onderzoeken, documenteren 
en hierover informatie verspreiden; 

• initiatieven nemen rond sportpromotie, afge-
stemd op de behoeften; 

• deelnemen aan overleg met andere advies-
raden; 

• de regierol van de gemeente versterken door ge-
meenschapsvorming en burgerzin te ondersteu-
nen en stimuleren; 

• een beweeg- en sportbeleid voeren zodat kan-
sengroepen gelijke kansen krijgen om te spor-
ten. 

 
Voorzitter: Thomas Verbeke 
0477 66 06 78 
verbeke.t@telenet.be 
Secretaris: deskundige sport 
059 27 98 71 
zomerloos@gistel.be 
 
WELZIJNSRAAD 
Voor adviezen over het welzijnsbeleid in al zijn aspec-
ten doet het stadsbestuur een beroep op de welzijns-
raad. 
De raad steunt en organiseert initiatieven die het  
algemeen welzijn van de bevolking bevorderen  
(gezondheid, preventie, toegankelijkheid, welzijns-
promotie …). Hierbij staat het belang van alle burgers 
voorop. De raad besteedt bijzondere aandacht aan 
eenzame inwoners, inwoners in armoede en be-
staansonzekerheid en aan mensen met een beper-
king.  
 
Voorzitter: Ellen Van Der Zwalmen 
ellen.vanderzwalmen@telenet.be 
Secretaris: Isabelle Demyttenaere 
059 27 06 61 
zonnewijzer@gistel.be 
 

WIJKRADEN 
De vijf wijkraden zijn opgericht om het zelfbeheer 
van de burger en de samenwerking tussen de bur-
ger en het stadsbestuur te stimuleren. De wijkraad 
fungeert ook als adviesorgaan voor het bestuur. De 
wijkraden beschikken over een meerjarenbudget. 
Hiervoor kunnen ze projectsubsidieaanvragen in-
dienen voor projecten in functie van het algemeen 
belang op het grondgebied Gistel en voor publiek 
en gratis toegankelijke evenementen of initiatieven. 
De wijkraden zijn territoriaal afgebakend.  
 
Bekijk het plan met alle buurten via  
www.hoplr.com/stad/gistel 
  
Secretarissen: 
• Gistel centrum: Inge Ghyselbrecht 

inge.ghyselbrecht@gistel.be  
• Gistel oost: Veerle Vandenbussche 

veerle.vandenbussche@gistel.be  
• Moere: Winnok Housaer 

winnok.housaer@gistel.be 
• Snaaskerke: Sarah Strumane 

sarah.strumane@gistel.be 
• Zevekote: Lieve Wydooghe  

lieve.wydooghe@gistel.be  
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ALGEMENE DIENSTEN 
BURGERZAKEN 
De dienst burgerzaken bestaat uit de diensten be-
volking, burgerlijke stand en vreemdelingenzaken. 
De dienst bevolking beheert het bevolkings- en 
vreemdelingenregister volgens de wettelijke bepa-
lingen. Deze dienst organiseert ook de verkiezingen. 
De dienst burgerlijke stand stelt persoonsakten op 
bij geboorte, adoptie, huwelijk, wettelijke samen-
woning, overlijden … 
De dienst vreemdelingenzaken houdt de dossiers bij 
van niet-Belgen die zich willen inschrijven of al inge-
schreven zijn in het vreemdelingen- en wachtregister. 
 
Waarvoor kun je bij ons terecht? 
•     adreswijziging; 
•     attesten en uittreksels; 
•     begraafplaatsen; 
•     echtscheiding; 
•     erkenning en geboorte; 
•     geslachtswijziging; 
•     huwelijk en samenwonen; 
•     identiteitsdocumenten; 
•     laatste wilsbeschikking; 
•     niet-Belgen; 
•     orgaandonatie; 
•     overlijden; 
•     pensioen; 
•     reispas; 
•     rijbewijs; 
•     strafregister; 
•     verkiezingen; 
•     voornaam- of naamswijziging. 
 
Meer info bij de dienst burgerzaken en op  
www.gistel.be > Stadsdiensten > Burgerzaken. 

Digitaal loket 
Heel wat documenten kun je online aanvragen via 
ons digitaal loket. Raadpleeg www.gistel.be/thuisloket 
voor een volledig overzicht van de mogelijkheden. 
De opgevraagde documenten ontvang je per mail 
of per post.  
Dienst burgerzaken 
Administratief centrum 
Heyvaertlaan 18 
059 27 02 18 
burgerzaken@gistel.be  
Openingsuren 
Op afspraak via www.gistel.be > afspraak maken 
Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur 
Woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur 
Donderdagavond van 17 tot 19.30 uur 
Elke eerste zaterdag van de maand op afspraak.  
Voor een aantal documenten kun je langskomen zon-
der afspraak via het nieuwe snelloket. Meer info via 
www.gistel.be/dienstverlening-dienst-burgerzaken  

 
FINANCIËN 
De financiële dienst verzorgt de boekhouding, be-
lastingen, betalingen en verzekeringen. Facturen be-
zorg je via facturen@gistel.be. 
Voor inlichtingen in verband met de aangifte per-
sonenbelasting bel je naar de FOD Financiën op het 
nummer 025 78 42 30. Voor vragen over de onroe-
rende voorheffing bel je naar de Vlaamse belasting-
dienst op het nummer 1700.  
Dienst financiën 
Sociaal Huis, eerste verdieping 
Bruidstraat 1 
059 27 04 53 
financien@gistel.be 
Enkel op afspraak. 
 
PERSONEEL & ORGANISATIE 
De dienst personeel & organisatie beheert alle per-
soneelsdossiers van stad en OCMW Gistel en ver-
zorgt de administratieve opvolging.  
Waarvoor kun je bij ons terecht? 
•     solliciteren; 
•     vacatures; 
•     vacatures jobstudenten; 
•     verzekering vrijwilligers.  
Actuele vacatures vind je op www.gistel.be/vacatures  
Dienst personeel & organisatie 
Administratief centrum 
Heyvaertlaan 18 
059 27 02 08 
personeel@gistel.be 
Enkel op afspraak.  
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ONTHAAL 

Waarvoor kun je bij ons terecht? 
• onthaal- en informatiebalie; 
• telefooncentrale; 
• algemene informatie stadsdiensten; 
• diverse publicaties: brochures, folders; 
• verkoop Gistelbon; 
• verloren en gevonden voorwerpen. 
 
Onthaal 
Heyvaertlaan 18 
059 27 02 00  
onthaal@gistel.be 
 
Openingsuren: 
Iedere werkdag van 8.30 tot 12 uur en iedere 
woensdag van 8.30 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur 
 
ARCHIEF 
Archiefdocumenten raadplegen 
Het Gistelse stadsarchief bevat documenten van de 
18e eeuw tot heden. Heel wat van deze documen-
ten kunnen geraadpleegd worden door het publiek. 
Zo kan wie geïnteresseerd is in geschiedenis of in 
zijn afkomst zich verdiepen in originele stukken over 
de stad of zijn familie. 
 
Stadsarchief 
Heyvaertlaan 18 
059 27 02 26  
communicatie@gistel.be 
Enkel op afspraak 
 
Heem- en familiekundige kring Gestella 
Op de Oostmolensite kun je het documentatiecen-
trum van Gestella bezoeken (Warandestraat 29b). 
De vereniging spitst zich vooral toe op de lokale ge-
schiedenis, genealogie, heem- en volkskunde. Oor-
spronkelijk omvatte dit het gebied groot-Gistel en 
de gemeenten van het historische Ambacht-Gistel. 
Deze laatste maken nu deel uit van Oudenburg,  
Jabbeke, Ichtegem, Koekelare en Middelkerke en  

bijgevolg is het interessegebied van Gestella dan 
ook verruimd naar deze gemeenten. 
 
Info: www.gestella.be 
Facebook: Heemkundige kring Gestella 
 
COMMUNICATIE 

De dienst communicatie is verantwoordelijk voor de 
interne en externe communicatie van de stad. Die 
gebeurt online (website of sociale media) en offline 
(Gistelzine, folders of infoborden). Deze dienst is 
ook het aanspreekpunt voor de pers. 
 
Dienst communicatie 
Heyvaertlaan 18 
059 27 02 26 
communicatie@gistel.be 
Enkel op afspraak 
 
ICT 
De dienst ICT van het lokaal bestuur staat in voor 
systeembeheer, netwerkbeheer, beheer van telefo-
nie en communicatiesystemen, automatisering en 
informatisering van de stadsdiensten en is informa-
tica-helpdesk voor de diensten. 
 
Dienst ICT 
Heyvaertlaan 18 
059 27 02 42  
informatica@gistel.be 
Enkel op afspraak 
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PREVENTIE - NOODPLANNING -  
EVENEMENTEN 
De dienst preventie staat in voor welzijn op het werk 
door o.m. een veilige werkomgeving te promoten 
voor alle stadsdiensten. De preventiedienst advi-
seert het stadsbestuur. 
Daarnaast is deze dienst, samen met de burge-
meester, verantwoordelijk voor de coördinatie en 
organisatie van de noodplanning. Zo houden zij 
nood- en interventieplannen up to date, organise-
ren zij rampoefeningen, evalueren zij noodsituaties 
en oefeningen en maken zij risico-inventarissen en 
-analyses op. Bij grotere incidenten coördineert de 
preventiedienst ook de hulpverlening. 
Deze dienst coördineert tot slot alle aanvragen van 
evenementen.  
Een aanvraag kun je indienen via www.gistel.be > 
Iets melden > Meldingsformulier evenementen  
 
Waarvoor kun je bij ons terecht? 
• app 112; 
• BE-alert; 
• brandpreventie; 
• inbraakpreventie; 
• interne preventiedienst; 
• noodplanning; 
• veiligheid bij evenementen; 
• AED-toestellen. 

Dienst noodplanning en evenementen 
Heyvaertlaan 18 
059 79 51 53 
noodplanning@gistel.be 
Enkel op afspraak 
 
Wat is een AED-toestel?  
Het is een draagbaar toestel dat een elektrische 
schok toedient in het geval van hartritmestoornis-
sen. Iedereen kan een AED-toestel gebruiken want 
het geeft gesproken instructies. 

In onze stad zijn momenteel twaalf publieke AED-
toestellen beschikbaar: 
• Administratief centrum, Heyvaertlaan 18 
• Atlas Atheneum, Callaertswalledreef 8 
• Champion Feed, Rochesterlaan 4A 
• Chocolate Factory, Oostendse Baan 152 
• KSK Snaaskerke, Dorpsstraat 38E 
• LDC De Zonnewijzer, Bruidstraat 9 
• OC Moere, Molenstraat 44 
• OC Snaaskerke, Dorpsstraat 38D 
• OC Zevekote, Zevekotestraat 30 
• Sportcomplex Ghistelehof, Zomerloosstraat 48 
• Vip Fit, Torhoutse Baan 109B 
• Vrijetijdscentrum Zomerloos, Sportstraat 1 
 
Je kunt de locatie van alle AED-toestellen raad- 
plegen op het stratenplan op onze website  
(stratenplan.gistel.be > links klikken op AED-toestel-
len). De stad organiseert jaarlijks opleidingen. 
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STAFDIENST 
De stafdienst staat o.a. in voor: 
• de briefwisseling van de stad; 
• de verslagen van de vergaderingen van het  

college van burgemeester en schepenen, het 
vast bureau, de gemeenteraad, de raad voor 
maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité 
voor de sociale dienst; 

• de aan- en verkoop van stadsgebouwen; 
• openbaarheid van bestuur; 
• juridische aangelegenheden; 
• overheidsopdrachten; 
• GAS-reglement; 
• participatie. 
 
Tot slot kun je er ook terecht voor allerlei reglemen-
ten. Een overzicht van alle reglementen vind je ook 
via www.gistel.be > Bekendmakingen > Reglementen 
 
Stafdienst 
Heyvaertlaan 18 
059 27 02 00 
info@gistel.be 
Enkel op afspraak 
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WELZIJN EN ZORG 
SOCIAAL HUIS 

Het Sociaal Huis is er voor elke inwoner van Gistel. 
De maatschappelijk werkers behandelen al je vragen 
op afspraak. 
 
Je kunt bij het Sociaal Huis terecht voor: 
• administratie; 
• aanvragen van sociale voordelen zoals het  

sociaal tarief voor gas en elektriciteit; 
• bemiddeling met schuldeisers, budgetbegelei-

ding en budgetbeheer; 
• collectieve schuldenregeling voor mensen die 

met te veel rekeningen, leningen en schulden 
geconfronteerd worden; 

• financiële hulp voor noodzakelijke uitgaven 
zoals energiekosten, huur, medicatie, brandstof-
toelage, huurwaarborgen, ziekenhuisrekenin-
gen; 

• voorschotten op uitkeringen zoals pensioen, 
werklozensteun, kinderbijslag; 

• voedselpakketten; 
• financiële en materiële hulpverlening aan kandi-

daat-vluchtelingen; 
• opladen van kaarten voor de budgetmeters gas 

en elektriciteit; 
• studie- en opvoedingsondersteuning in samen-

werking met de Katrol; 
• schoolpremies en premies voor opvang van kin-

deren; 
• vorming voor kansengroepen; 
• ondersteuning voor aanvragen Iedereen Ver-

dient Vakantie; 
• vrijetijdspas; 
• groeipakket. 
 
Hulpverlening 
Als je over onvoldoende of geen inkomen beschikt 
en voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan heb je 
recht op een leefloon. 

Het Sociaal Huis stelt tijdelijke tewerkstelling voor. 
Zo kun je werkervaring opdoen als voorbereiding op 
een volwaardige inschakeling op de arbeidsmarkt. 
Je kunt via deze weg ook volledige rechten op een 
werkloosheidsuitkering openen. De maatschappe-
lijk werkers ondersteunen je bij je inschrijving als 
werkzoekende bij de VDAB en bij het zoeken naar 
werk. 
 
Sociaal Huis 
Bruidstraat 1 
8470 Gistel 
Ingang via de Kasteelstraat 
Gratis nummer 0800 29 070 
sociaalhuis@gistel.be 
www.gistel.be 
 
Openingsuren: 
Het onthaal is elke werkdag open van 8.30 tot 12 
uur. 
Op donderdag is het onthaal ook open van 16 tot 
19 uur. 
 
Wekelijkse zitdag: Rap op stap-kantoor op donder-
dag van 16.45 tot 18.45 uur. Meer info: 
www.gistel.be > Welzijn > Sociaal Huis > Hulpver-
lening > Rap op stap-kantoor 
 
Zitdag FONS (groeipakket): elke eerste donderdag 
van de maand van 13.30 tot 15 uur (zonder af-
spraak). 
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HET HUIS VAN HET KIND 
Het Huis van het Kind is een samenwerkingsver-
band tussen verschillende organisaties die samen 
zorgen voor een aanbod ter ondersteuning van  
gezinnen met kinderen en jongeren. 
Hier krijgen (aanstaande) ouders, opvoeders,  
kinderen en jongeren de kans zich maximaal te 
ontplooien. 
Het Huis van het Kind is er voor alle kinderen,  
jongeren, ouders, plusouders, grootouders en  
andere opvoedingsverantwoordelijken die zorgen 
voor kinderen en jongeren. 
 
Ontmoetingsruimte Huis van het Kind 
Kom spelen met je baby, peuter of kleuter in de  
ontmoetingsruimte. Je kunt er andere ouders ont-
moeten en praten over de opvoeding van je kindje. 
Heb je vragen over opvang, onderwijs, vrije tijd,  
opvoeding of iets helemaal anders? Kom dan zeker 
langs, wij zoeken samen met jou naar een  
antwoord. 
 
Wanneer? 
Elke vierde woensdag van de maand van 13 tot 16 
uur. 
 
Waar? 
Bruidstraat 9 (lokaal dienstencentrum de Zonnewij-
zer) 
 
Vragen? 
Neem dan vrijblijvend contact op via het gratis num-
mer 0800 29 070. 
 
Contact 
Huis van het Kind Gistel 
Bruidstraat 1 
059 27 06 57 
sociaalhuis@gistel.be 
www.gistel.be/huis-van-het-kind  
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VRIJETIJDSPAS 

WAT IS DE VRIJETIJDSPAS? 
Met de vrijetijdspas heb je 50 % korting op heel 
wat activiteiten in Gistel: 
• lidgelden of beurtenkaarten van jeugd- of sport-

organisaties;  
• activiteiten georganiseerd door socioculturele 

organisaties; 
• sport- en jeugdkampen; 
• eigen activiteiten van de Zonnewijzer; 
• sinterklaasfeest georganiseerd door BKO de 

Zonnebloem; 
• activiteiten bibliotheek Ter Elst; 
• techniekacademie Gistel; 
• activiteiten vrijetijdscentrum Zomerloos; 
• activiteiten in het kader van beweging op  

verwijzing; 
• waarborg van grote buitenspelen in bibliotheek 

en volksspelen in het vrijetijdscentrum Zomer-
loos; 

• sport na school (multimove), kleuter- en sport-
kampen georganiseerd via Zazou. 

 
De vrijetijdspas kan voor eenmalige activiteiten / 
evenementen waarvoor de kostprijs hoger is dan  
€ 5 toegepast worden. 
Per persoon kun je jaarlijks maximaal € 200 per 
vrijetijdspas terugvragen aan het lokaal bestuur. 
 
Wie komt in aanmerking? 
• kinderen die verblijven in vzw Arcade; 
• pleegkinderen die in Gistel verblijven; 
• gezinnen die gedomicilieerd zijn in Gistel of ge-

zinnen met co-ouderschap of met een bezoek-
regeling voor kinderen en voldoen aan één van 
de volgende voorwaarden: 
-     hoge schuldenlast. Hierbij moet er begelei- 
      ding zijn vanuit het OCMW, CAW of via een  
      advocaat 
-     attest verhoogde tegemoetkoming 
-     attest van collectieve schuldenregeling 

-     inkomen lager dan de Europese armoede- 
      grens, volgens de werkwijze opgenomen in  
      het reglement voor de voedselbedeling 

 
Waar kun je de kaart aanvragen? 
• Sociaal Huis, Bruidstraat 1 
• Kinderopvang en jeugddienst De Zonnebloem, 

P. Gernaeystraat 2 
• De Zonnewijzer Bruidstraat 9 
• Vrijetijdscentrum Zomerloos, Sportstraat 1 
• Administratief centrum, Heyvaertlaan 18 
 
Je kunt de vrijetijdspas ook digitaal aanvragen via 
het thuisloket op www.gistel.be of via mail:  
sociaalhuis@gistel.be 
0800 29 070 
 
LOKAAL DIENSTENCENTRUM  
DE ZONNEWIJZER 
Lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer is er voor 
jong en oud. Er is een mooie en gezellige cafetaria 
die elke werkdag open is van 9.30 tot 17 uur. Je kunt 
er iets drinken, de krant lezen, een kaartje leggen, 
biljarten, andere mensen ontmoeten … of deel-
nemen aan de activiteiten, cursussen, lezingen, 
workshops ... Je kunt de benen strekken in de  
beweegtuin of aansluiten bij de wandel- of fietsclub.  
 
Je kunt er ook terecht als je hulp nodig hebt: 
• Minder Mobielen Centrale (vervoer van ouderen 

of personen met een beperking); 
• de pedicure (elke maandag); 
• was- en strijkdienst (elke maandag); 
• thuislevering van boodschappen; 
• thuislevering van bereide maaltijden; 
• dagschotel komen eten; 
• familiegroep (jong)dementie; 
• buddywerking; 
• LevensEindeInformatieForum (LEIF) zitdagen; 
• Oudereninformatiepunt. 
 
Een maatschappelijk werker helpt je bij: 
• de aanvraag van verschillende premies; 

-     mantelzorgpremie 
-     verwarmingstoelage via het Sociaal Verwar- 
      mingsfonds 
-     premie voor klussen 
-     premie voor maaltijden aan huis 

• vragen over wonen; 
-     doorgangswoningen, transitwoning of nood- 
      woning 
-     assistentiewoningen 
-     Lokaal Opvang Initiatief (LOI) 

• parkeerkaart voor personen met een beperking. 
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Deze taken vallen ook onder het lokaal dien-
stencentrum: 
• welzijnsraad; 
• seniorenadviesraad (SAR). 
 
Assistentiewoningen 
Als het op vlak van wonen wat moeilijker gaat, kun 
je bij het lokaal dienstencentrum terecht voor een  
assistentiewoning. De assistentiewoningen geven 
aan ouderen de kans om individueel en zelfstandig 
te wonen met een maximum aan privacy en  
vrijheid. 
 
Doorgangswoningen 
Voor mensen die hun huisvesting verloren zijn of 
dreigen te verliezen, verhuurt stad Gistel voor een 
korte periode doorgangswoningen.  
 
LOI 
Asielzoekers worden tijdelijk opgevangen en onder-
steund in een Lokaal Opvanginitiatief. LOI is een 
kleinschalig opvanginitiatief voor asielzoekers, geor-
ganiseerd door een OCMW en gefinancierd door de 
federale overheid. Gistel heeft drie woningen die 
dienen als lokaal opvanginitiatief. 
 

Contact 
De Zonnewijzer 
Bruidstraat 9 
059 27 06 60 
zonnewijzer@gistel.be 
Elke werkdag van 8.30 tot 12 en van 13.15 tot 16 
uur. 
 
Aan ons onthaal krijg je alle nodige informatie.  
Iedereen is van harte welkom! 



Vrije tijd en onderwijs
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VRIJE TIJD EN ONDERWIJS 
BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek is een laagdrempelige plaats waar je 
niet alleen boeken en dvd’s kunt ontlenen, je kunt 
er ook opzoekwerk doen, rustig een krant of tijd-
schrift inkijken of surfen op het internet. In de bib 
kun je een e-reader met e-boeken ontlenen of deel-
nemen aan activiteiten en workshops. 
 
Wat biedt de bib aan? 
• bib-aan-huis; 
• boekenstands; 
• boekstart; 
• catalogus en website bib; 
• digitale workshops en individuele hulp door  

digidokters; 
• Facebookpagina; 
• inleverbox; 
• interbibliothecair leenverkeer: lenen uit een  

andere bib; 
• leesjury; 
• leesgroep; 
• lenen, reserveren en verlengen van materialen; 
• lezingen; 
• nieuwsbrief; 
• scholenwerking; 
• thuis raadpleegbaar: e-boekenplatform en  

GoPress krantenarchief; 
• voorlees- en knutselmomenten. 
 

Afdelingen in de bib 
Jeugd 
• babyboekjes in karton, bad- en knisperboekjes; 
• verhalenboeken voor peuters, kleuters, 6+ 

(geel), 9+ (rood), 12+ (blauw) en 15+ (grijs); 
• strips voor alle leeftijden; 
• informatieve boeken; 
• luisterboeken, reuzenboeken en kamishibai- 

verhalen. 
 
Volwassenen 
• romans, grootletterboeken, poëzie, anderstalige 

boeken (Duits, Engels, Frans, Italiaans en 
Spaans); 

• strips en graphic novels; 
• informatieve boeken. 
 
Andere materialen 
• cd’s voor jeugd; 
• e-reader met e-boeken voor volwassenen; 
• speelfilms op dvd, informatieve dvd’s voor jeugd 

en volwassenen; 
• reuzebuitenspellen (april-september); 
• taalspelletjes voor de jeugd. 
 
Bibliotheek Ter Elst 
Warandestraat 7 
059 27 40 41 
bibliotheek@gistel.be 
gistel.bibliotheek.be 
 
Openingsuren 
maandag en donderdag van 15 tot 18 uur 
dinsdag en vrijdag van 16 tot 19 uur 
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur 
zaterdag van 9 tot 12 uur
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KINDEROPVANG 
In Gistel heb je een ruim aanbod aan buiten-
schoolse opvang, crèches en onthaalouders. Op 
www.gistel.be/kinderopvang vind je een actueel 
overzicht van alle kinderopvanginitiatieven in Gistel. 
Voor vragen over kinderopvang kun je terecht bij 
www.kinderopvangwijzer.be/gistel 
059 27 06 57 
huisvanhetkind@gistel.be 
 
OVERZICHT VAN DE OPVANGINITIATIEVEN 
 
Opvang tot 3 jaar 
Gezinsopvang van baby’s en peuters 
Felies 
Tempelhofstraat 22 
059 42 59 58 
kinderopvanggistel@felies.be 
 
Anja Drooghenbroodt  
Koolaerdstraat 104A 
059 42 59 58 
 
Kathy Feys  
Schoolstraat 19 
059 42 59 58 
 
Jennifer Kerkhove  
Torhoutse Baan 24 
059 42 59 58 
 
Ann Vanhixe  
Zevekoteheirweg 37 
059 42 59 58 
 
Groepsopvang van baby’s en peuters 
De Octopus 
Zomerloosstraat 30 
059 42 59 58 
kinderopvanggistel@felies.be 
 
Droomparadijs 
Zevekoteheirweg 173 
059 42 59 58 
kinderopvanggistel@felies.be 
 
De Klimop 
Putbekestraat 30 
059 27 87 35 
verantwoordelijke@kinderopvang-sgr27.be 
 
De Kriebel 
Nieuwpoortsesteenweg 58 
059 70 37 66 
kelly.vanhoverbeke39@gmail.com 
Ook voor schoolgaande kinderen 

Opvang 2,5 tot 12 jaar 
Basisschool Gravenbos 
Gravenbos 4-6 
059 27 63 63 
info@gravenbos.be 
 
Basisschool Driespan afdeling Gistel 
Tempeldreef 6 
059 27 83 40 
directie@driespan.be 
 
Basisschool Driespan afdeling Moere 
Molenstraat 2 
059 27 41 90 
directie@driespan.be 
 
Basisschool Driespan afdeling Zevekote 
Schoolstraat 2a 
059 27 43 51 
directie@driespan.be 
 
Basisschool De Horizon 
Vrijheidsstraat 1a  
059 27 82 95 
directie@gbsdehorizon.be 
 
Basisschool De Klimop 
Putbekestraat 30 
059 27 87 35 
info@deklimop-gistel.be 
 
Buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem 
Pol Gernaeystraat 2 
059 80 25 19 
zonnebloem@gistel.be 
 
Andere 
Opvang thuis 
Kinderoppasdienst Gezinsbond 
059 29 82 16 
claudiaipskamps@hotmail.com
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JEUGD 
Jeugddienst 
De jeugddienst zorgt ervoor dat kinderen en jonge-
ren het in Gistel naar hun zin hebben. Je kunt bij de 
jeugddienst terecht voor: 
• adviezen jeugdraad; 
• animator worden; 
• ziekenfondsattesten jeugdwerk; 
• belastingvermindering voor de kosten voor kin-

deropvang; 
• buitenspeeldag; 
• jeugdhuizen; 
• jeugdverenigingen; 
• skatepark; 
• speeldomein De Speeldernis; 
• speelpleinwerking; 
• speelstraat; 
• subsidies jeugd. 
 
De Gistelse jeugd krijgt een stem via de jeugdraad 
en diverse participatiemethodieken. 
Jeugdhuizen en jeugdverenigingen ontvangen sub-
sidies en inhoudelijke ondersteuning. Jongeren met 
een projectidee kunnen een subsidie aanvragen. 

De jeugddienst engageert zich samen met andere 
partners en diensten om het jeugdbeleid in de stad 
vorm te geven. 
 
Jeugddienst 
Pol Gernaeystraat 2 
059 80 25 19 
jeugd@gistel.be 
 
Jeugdhuizen 
Gistel telt drie jeugdhuizen: 
• JC Shibam (Snaaskerke) 
• Jeugdforum (Moere) 
• JH UzUz (Gistel) 
Zij worden volledig gerund door vrijwilligers. 
 
Vakantieaanbod van het lokaal bestuur 
Speelpleinwerking De Speelvogel 
Pol Gernaeystraat 2 
059 80 25 19 
jeugd@gistel.be 
Tijdens de paas- en zomervakantie voor kinderen 
van 6 t.e.m. 12 jaar 
 
Tienerwerking XL 
Pol Gernaeystraat 2 
059 80 25 19 
jeugd@gistel.be 
Tijdens de paas- en zomervakantie voor kinderen 
van 12 t.e.m. 15 jaar 
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Jeugdkampen van externe organisaties 
Hieronder vind je een lijst van alle organisaties die 
kampen organiseren voor kinderen en jongeren. Op 
hun website vind je een actueel overzicht van de be-
schikbare plaatsen, hun contactgegevens en de mo-
gelijkheid om in te schrijven. 
• vzw CAP (www.cap-belgium.com) 
• KSK Snaaskerke (www.ksksnaaskerke.be) 
• KEG Gistel (www.keg-gistel.be) 
• vzw SPORT4KIDS (www.sport4kids.be) 
• Sportaco (www.sportaco.be) 
• Vita (www.vitagistel.be) 
• Pas Partout (www.dansschoolpaspartout.be) 
• Zazou (www.zazou.be) 
• De Kunsthoek (ilse.blonde@gmail.com) 
 
Een volledig up-to-date overzicht van alle kampen 
die georganiseerd worden, vind je terug op  
www.gistel.be 
 
Jeugdverenigingen 
In Gistel zijn heel wat jeugdverenigingen actief. 
Meer informatie over hun werking en activiteiten 
vind je online. 
 
Gehuisvest in jeugdsite ‘Torp: 
• Chiro Gistel - jongens - 6 t.e.m. 18 jaar 
• KSA Roodkapjes - meisjes - 6 t.e.m. 18 jaar 
• Scouts Gisco Regenboog - gemengd - 6 t.e.m. 18 

jaar 
• Scouts AKABE ’t Rakkersnest - gemengd - jonge 

mensen met een beperking 

Andere locaties: 
•     KLJ Gistel - gemengd - vanaf 16 jaar 
•     +13 Moere - gemengd - 10 t.e.m. 16 jaar 
•     Chiro Snaaskerke - gemengd - 6 t.e.m. 18 jaar 
 
Bij deze verenigingen kun je de vrijetijdspas gebrui-
ken. Rechthebbenden krijgen 50 % korting op het 
deelnamegeld. 
 
De Kunsthoek 
In de lokale tekenschool kunnen kinderen hun ta-
lent ontdekken en ontwikkelen. Zij krijgen de kans 
zich uit te leven en hun fantasie weer te geven op 
een creatieve manier. Met leuke methodieken krij-
gen ze de basisregels van de kunst onder de knie. 
 
Stationsstraat 59 
0477 81 78 57 
ilse.blonde@gmail.com 
 
De Speeldernis 
Enkele jaren geleden werd langs de Pol Gernaey-
straat een avontuurlijke speelzone gecreëerd: de 
Speeldernis. Dit domein wordt tijdens de paas- en 
zomervakantie gebruikt door de speelpleinwerking. 
Verder vertoeven ook de jeugdverenigingen en 
scholen regelmatig op dit domein.  
 
De Speeldernis wordt telkens het derde weekend 
van de maand opengesteld voor het brede publiek. 
 
Speelpleinen 
Wil je met jouw kind(eren) de speelpleinen ontdek-
ken? Op onze website is er een pagina met een 
overzicht van alle speelpleinen.  
Ga naar www.gistel.be/speelpleinen en via de kaart 
zie je de speelpleinen bij jou in de buurt. 
 
Hoe doe je dat? Klik op de knop 'Speelpleinen' om 
alle speelpleinen weer te geven. Je kunt ook op 
'Toon lijst' klikken om een overzichtsweergave met 
adres te krijgen. Via de lijst onder de kaart krijg je 
specifieke info over het speelplein dat jij wilt ontdek-
ken. 
• Voor welke leeftijd is het toegankelijk? 
• Welke toestellen zijn er aanwezig? 
• Foto’s van het speelplein 
• De locatie
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VRIJETIJDSCENTRUM 
In en rond het vrijetijdscentrum Zomerloos vind je: 
• stadsdiensten: cultuur - sport - toerisme - erfgoed; 
• evenementenhal; 
• voetbalstadion de Kegge; 
• BBC Sportkaffee J en J; 
• toeristisch onthaal (vanaf 2024); 
• recreatiezone (vanaf 2024); 

-     omnisportkooi 
-     voetbalveld 
-     skatepark 
-     Finse piste 

• jeugdhuis UzUz (vanaf 2024); 
• Conservatorium aan Zee (vanaf 2024). 
 
In deelgemeente Snaaskerke bevindt zich het voet-
balstadion van SK Snaaskerke (Dorpstraat 38 E). 
 
EVENEMENTENHAL 
De stadsdiensten plannen verschillende evenemen-
ten in de evenementenhal. De evenementenhal kan 
gehuurd worden voor: 
•     toneelvoorstellingen; 
•     tentoonstellingen; 
•     socio-culturele activiteiten; 
•     dansavonden; 
•     concerten; 
•     ledenfeesten; 
•     voordrachten; 
•     fuiven; 
•     beurzen/markten. 
 
Raadpleeg hier de prijzen: www.gistel.be > Vrije tijd 
> Vrijetijdscentrum Zomerloos > Tarievenfolder 
vrijetijdscentrum Zomerloos 

CULTUUR 
De dienst cultuur 
• organiseert en coördineert evenementen; 
• vormt samen met de cultuurraad het cultuurbe-

leid; 
• coördineert de uitreiking van de cultuurprijzen; 
• ondersteunt de socio-culturele verenigingen; 
• … 
 
Je kunt er terecht als je: 
• volksspellen wilt ontlenen; 
• evenementen wilt bezoeken (april-september); 
• zelf evenementen wilt organiseren; 
• … 
 
Ontmoetingscentra Gistel 
Enkel verenigingen kunnen de ontmoetingscentra 
huren voor hun activiteiten. 
 
Ontmoetingscentra kunnen geboekt worden voor 
bestuursvergaderingen, socio-culturele activiteiten, 
weekendactiviteiten, verenigingsbijeenkomsten met 
en zonder maaltijd en dansavond.  
 
Ontmoetingscentrum Gistel, Hoogstraat 1 
Verantwoordelijke: Zomerloos, Sportstraat 1 
Zaalverantwoordelijke: Eddy Hindryckx 
059 27 98 71 
Zomerloos@gistel.be 
 
Ontmoetingscentrum Moere, Molenstraat 30 
Verantwoordelijke: Rudi Clybouw 
Alfons Vanheestraat 42, 059 27 53 70 of  
0496 77 78 92 
ocmoere@telenet.be 
 
Ontmoetingscentrum Zevekote, Zevekotestraat 30a 
Verantwoordelijke: Catherine Allary 
Zevekotestraat 33 bus 101, 059 27 64 76 
catherine.allary@scarlet.be 
 
Ontmoetingscentrum Snaaskerke, Dorpstraat 38a 
Verantwoordelijke: Andre Steelandt 
Dwarsstraat 14, 0475 47 83 88 
oc.snk@proximus.be 
 
SPORT 
De dienst sport 
• organiseert en coördineert sportevenementen; 
• beheert de sportinfrastructuur (in samenwer-

king met Farys); 
• reikt subsidies aan voor sportverenigingen,  

organisatoren en zwemmers; 
• coördineert de uitreiking van de sportprijzen; 
• vormt samen met de sportraad het sportbeleid; 
• … 
 
Prijzen sportinfrastructuur: www.gistel.be > Vrije tijd 
> Vrijetijdscentrum Zomerloos > Sport > Tarieven 
sportfaciliteiten Zomerloos 



32

www.gistel.be

TOERISME EN ERFGOED 
Toeristische bezienswaardigheden: 
• Abdij Ten Putte; 
• Godelievemuseum; 
• Dokter Egide Defeverpark (wordt vernieuwd); 
• Oostmolensite; 
• Wielermuseum de Gistelse Flandriens; 
• Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Op-

genomen; 
• Sint-Corneliuskerk (Snaaskerke); 
• Sint-Niklaaskerk (Moere); 
• Onze-Lieve-Vrouwkerk (Zevekote); 
• … 

Fietsroutes: 
• fietsroute 'Op verkenning in Gistel, Oudenburg 

en Jabbeke'; 
• Polderrandfietsroute; 
• Godelievefietsroute. 
 
Wandelroutes: 
• vijf historische wandelingen rond gekende figu-

ren; 
• wandeltocht Gistel centrum; 
• zitbankenroute. 
 
Waarvoor kun je bij ons terecht? 
• toeristische informatie; 
• informatie over het kampeerautoterrein. 
 
Evenementen 
• Godelieveprocessie (eerste zondag na 5 juli); 
• Dolle Dagen (tweede weekend van juni); 
• Kastelentocht (eerste zondag van augustus). 
 
Voor alle informatie, raadpleeg onze toeristische 
brochure via www.gistel.be > Publicaties > Infofol-
ders. Een gedrukt exemplaar kun je verkrijgen aan 
de verschillende gemeentelijke balies. 

 
Contact 
Sportstraat 1 
059 27 98 71 
zomerloos@gistel.be 
www.gistel.be/vrijetijdscentrum-zomerloos  
 
Openingsuren 
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 

tot 12 en van 13.30 tot 17 uur; 
•     donderdag en zaterdag van 9 tot 12 uur; 
Tickets en info: webshopgistel.recreatex.be 
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ONDERWIJS 
Scholengemeenschap Strand en Polder 
Gemeentelijke basisschool De Horizon 
Vrijheidsstraat 1 
059 27 82 95 
directie@gbsdehorizon.be 
www.gbsdehorizon.be 
 
De gemeentelijke basisschool (GBS) De Horizon 
biedt een krachtige leeromgeving waar het kind 
centraal staat. 
De school zet sterk in op de waarden welzijn, be-
trokkenheid en respect. Elk kind wordt gestimuleerd 
om zijn eigen talenten te ontwikkelen. 
De Horizon biedt kwaliteitsvol onderwijs en zorgt er-
voor dat leerlingen ‘met de tijd mee’ zijn. Tijdens 
hun leerproces ontwikkelen ze een positief zelf-
beeld en leren ze om zelf initiatieven te nemen. Be-
nieuwd? Maak een afspraak en kom De Horizon van 
dichtbij bekijken. 
 
Scholengroep Stroom 
GO! Basisschool De Klimop 
Putbekestraat 30 
059 27 87 35 
info@deklimop-gistel.be 
www.deklimop-gistel.be/site  
 
GO! Atlas Atheneum Gistel (secundair onderwijs) 
Callaertswalledreef 8 
059 27 89 44 
info@atlas-atheneum.be 
www.atlas-atheneum.be  
 

Scholengemeenschap Ichthus 
Vrije basisschool Gravenbos 
Gravenbos 6 
059 27 63 63 
info@gravenbos.be 
www.gravenbos.be  
 
Vrije basisschool De Driespan 
www.driespan.be 
 
Afdeling Gistel: 
Tempeldreef 6 
059 27 83 40 
directie@driespan.be 
 
Afdeling Moere: 
Molenstraat 2 
059 27 41 90 
directie@driespan.be 
 
Afdeling Zevekote: 
Schoolstraat 2a 
059 27 43 51 
directie@driespan.be 
 
SIGO Gistel (secundair onderwijs) 
Sint-Jans-Gasthuisthuisstraat 20 
059 27 08 80 
info@sigo.be 
www.sigo.be 
 
Conservatorium aan Zee 
Afdeling Gistel: 
Hoogstraat 1 
059 27 81 95 
Conservatorium.gistel@soo.be 
www.oostende.be/conservatorium  
 



Werken en  
ondernemen
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WERKEN EN ONDERNEMEN 
LOKALE ECONOMIE 
De dienst lokale economie is het aanspreekpunt 
voor alle handelaars en ondernemers. 
 
Gistelbon 
De Gistelbon is een stedelijke geschenkbon. Je kunt 
die aankopen in het administratief centrum. De bon 
is geldig in alle deelnemende handelszaken in  
Gistel. De bon is verkrijgbaar in € 5, € 10 en € 25. 
Geef de lokale economie een duwtje in de rug door 
een Gistelbon cadeau te doen. 
 
Alle deelnemende handelaars kun je raadplegen via 
www.gistel.be > Werken en ondernemen > Lokale 
economie > Gistelbon. 

Markt 
Op maandagvoormiddag vindt de markt plaats. Tus-
sen 8 en 12.30 uur kun je er terecht voor een ruim 
assortiment aan voedingswaren, kledij, wenskaar-
ten, schoonmaakmateriaal, tafellinnen, tickets voor 
De Lijn ...   
 
Op vrijdagvoormiddag vindt de boerenmarkt plaats. 
Tussen 7.30 en 12.30 uur kun je er terecht voor zui-
velproducten, vlees, vis, groenten, aardappelen, 
pannenkoeken, fruit en bloemen. Alle producten 
zijn artisanaal bereid of van ‘eigen kweek’. 

Kermis 
Begin maart vindt de lentekermis plaats, de eerste 
helft van juli is er de Godelievekermis. 
 
De dienst lokale economie organiseert diverse  
acties: 
• jaarlijks boerenmarktfeest eind augustus; 
• de actie ‘Gistelen, dichtbij winkelen en genieten’ 

in mei (met een hoofdprijs van € 2.500); 
• Maand van de Markt in april; 
• bezoek van de paashaas en de Sint. 
 
Wil je op de hoogte blijven van alle initiatieven? 
Abonneer je dan op de nieuwsbrief. 
 
Dienst lokale economie 
Heyvaertlaan 18 
059 27 02 09 
economie@gistel.be 
www.gistelen.be 
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BEDRIJVENTERREIN 
Gistel kent een bloeiend bedrijfsleven, onder an-
dere op het bedrijventerrein aan de rand van de 
stad: industrieterrein Konijnenbos, langs de Nieuw-
poortse Steenweg (Rochesterlaan, Konijnenboslaan 
en Kleine Konijnenboslaan). 
 
Benieuwd welke bedrijven er gevestigd zijn in  
Gistel? Raadpleeg dan de brochure ‘Curieuzeneuzen 
in uzze industriezone’ via onze website:  
www.gistel.be > Publicaties > Infofolders  
 
Het bedrijventerrein werd ontwikkeld door de West-
Vlaamse Intercommunale (WVI). Meer informatie 
over prijzen en beschikbaarheid van panden en 
gronden kun je krijgen via info@wvi.be. 
 
WVI 
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge 
050 36 71 71 
info@wvi.be 

WERKEN 
VDAB 
VDAB is er voor werkzoekenden, werknemers én 
werkgevers. Door te bemiddelen wil VDAB zoveel 
mogelijk werkzoekenden aan een job helpen en zo-
veel mogelijk vacatures invullen. Om de talenten 
van de werkzoekenden maximaal te ontwikkelen, 
biedt VDAB uitstekende opleidingen aan, zowel in 
de eigen VDAB-opleidingscentra als via werkplek-
leren in bedrijven. Ook mensen die aan het werk 
zijn, wil VDAB via begeleiding, advies, informatie en 
opleiding stimuleren om het beste te halen uit hun 
loopbaan. 
 
Voor de basisdienstverlening (inschrijving als werk-
zoekende, opleiding aanvragen, attesten aanvragen, 
inschrijvingsbewijzen, informatie allerhande …) kan 
iedereen terecht op www.vdab.be of op het gratis 
nummer 0800 30 700 tussen 8 en 19  uur. 
 
Wijk-werken - We helpen graag 
Via het systeem van wijk-werken kun je als werkzoe-
kende aan de slag in scholen, verenigingen, land- en 
tuinbouwbedrijven of bij de gemeente. Je kunt ook 
enkele uren per week bij mensen thuis extra werk-
ervaring opdoen. Deze ervaring is voor veel werk-
zoekenden goud waard: het is een eerste stap in de 
zoektocht naar een duurzame job. 
 
Info:  
wehelpengraag.be 
059 43 37 99 
info@wehelpengraag.be 
Zitdag Gistel: eerste woensdag van de maand van 9 
tot 12 uur (op afspraak) 
Bruidstraat 1 
 
Vrijwilliger worden 
Bij stad Gistel zijn heel wat vrijwilligers aan de slag. 
Zij leveren mooi werk binnen de verschillende dien-
sten, naargelang hun eigen interesses. Het werk van 
de vele vrijwilligers heeft een grote meerwaarde 
voor zowel de diensten en de maatschappij als voor 
de vrijwilliger zelf. 
 
Wil je graag vrijwilliger worden of ondersteuning 
bieden aan mensen in een kwetsbare situatie? 
Neem dan contact op met de dienst personeel en 
organisatie: personeel@gistel.be of 059 27 02 08. 
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OMGEVING 
RUIMTELIJKE ORDENING 
De Vlaamse Codex (VCRO) art 1.1.4 ruimtelijke  
ordening:  
“De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd 
wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder 
dat de behoeften van de toekomstige generaties in 
het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de 
ruimtelijke behoeften gelijktijdig tegen elkaar afge-
wogen. Er wordt rekening gehouden met de ruim-
telijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu 
en de culturele, economische, esthetische en sociale 
gevolgen. Op die manier wordt gestreefd naar ruim-
telijke kwaliteit.” 
 
De werking van de dienst omgeving, onderdeel 
ruimtelijke ordening, is verdeeld in volgende hoofd-
taken:  
 
Beleidsmatig voorbereidend werk 
De dienst omgeving werkt mee aan beleidsmatige 
ontwikkelingen en biedt ondersteuning bij de op-
maak van ruimtelijke structuurplannen, steden-
bouwkundige verordeningen en het gemeentelijk 
ruimtelijk beleidsplan. 

 
De dienst omgeving volgt ook enkele belastingen 
op:  
• op leegstaande woningen; 
• op onbebouwde percelen; 
• op tweede verblijven; 
• op ontbrekende parkeerplaatsen. 
 
Omgevingsvergunning 
De gemeente verleent in de meeste gevallen de  
omgevingsvergunningen (de vroegere bouw- en  
verkavelingsvergunningen). De dienst omgeving  
behandelt de aanvragen. Daarvoor is de dienst het 
eerste aanspreekpunt voor burgers, architecten en 
bedrijven met bouw- of verbouwplannen.  
 
Als je je aanvraag indient via het omgevingsloket 
(www.omgevingsloket.be), kun je het digitaal opvol-
gen. 
 
Voor een vlotte behandeling van een omgevings-
vergunningsaanvraag is een goed samengesteld 
dossier noodzakelijk. Daarom kun je ook altijd bij de 
dienst terecht met jouw vragen over het opmaken, 
samenstellen en indienen van jouw aanvraag.  
 

Handhaving 
De dienst omgeving treedt op tegen stedenbouw-
kundige overtredingen. 
 
Infopunt voor 
•     stedenbouwkundige informatie; 
•     vastgoedinformatie; 
•     vergunningshistoriek; 
•     inzage van dossiers in een openbaar onderzoek. 
 
De dienst omgeving behandelt: 
• meldingen; 
• aanvragen omgevingsvergunning; 
• planologische attesten; 
• verkavelingen; 
• groepswoningbouwprojecten; 
• splitsingen. 
 
Dienst omgeving 
Heyvaertlaan 18 
059 27 02 20 
omv@gistel.be 
 
MILIEU 
De dienst milieu streeft de volgende doelstellin-
gen na: 
• het ontwikkelen en uitvoeren van een efficiënt 

en pro-actief hinderbeleid (het aanpakken en 
voorkomen van hinder); 

• het benadrukken van zorg en aandacht voor het 
milieu in projecten en activiteiten; 

• het stimuleren van een milieubewuste leefwijze 
en daarin zelf het goede voorbeeld geven. 

 
Taken van de dienst milieu: 
• informeren over VLAREM-wetgeving; 
• inventariseren en analyseren van de (milieu) 

hinderaspecten van onze samenleving; 
• informeren over milieuonderwerpen; 
• verzorgen van milieu- en natuureducatie, com-

municatie en sensibilisatie; 
• zuinig beheer van energie, water en afval; 
• inzetten op duurzaamheid en bouwen;  
• plannen van milieubeleid; 
• verbeteren van de interne milieuzorg bij de  

gemeentediensten; 
• technische bijstand verlenen bij (milieu)problemen; 
• ondersteunen van de milieuraad; 
• problemen bij afvalophalingen (huisvuil). 
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Dienst milieu, klimaat en landbouw 
Heyvaertlaan 18 
059 27 02 21 
milieu@gistel.be 
 
Containerpark 
Op het containerpark wordt het diftarsysteem toe-
gepast. De kostprijs is afhankelijk van de afvalsoort 
en de aangebrachte hoeveelheid. De tarieven en 
een overzicht van de afvalsoorten vind je terug op 
(www.gistel.be > Containerpark > Aanvoer van huis-
houdelijk afval). 
 
Contact 
Rochesterlaan 20 
050 27 50 29  
containerpark@gistel.be 
 
Openingsuren: 
• dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 

uur; 
• woensdag en donderdag van 13 tot 17 uur; 
• zaterdag van 8 tot 16 uur; 
• zondag en maandag gesloten. 
 

WONEN 
Vragen over wonen of energie? Kom naar Woon-
punt.  De woonadviseurs geven je antwoord, bege-
leiden je of verwijzen je door naar een 
gespecialiseerde dienst.   
 
Woonpunt helpt je met: 
• vragen over premies en belastingvermindering; 
• inschrijven op de wachtlijst voor een sociale  

woning; 
• informatie over energie, de energiefactuur,  

veranderen van energieleverancier; 
• begeleiding bij woongerelateerde vragen (huur, 

verhuur ...); 
• kwaliteit van de woningen (leegstand, onge-

schiktheids- of onbewoonbaarverklaring,  
verwaarlozing). 

 
Woonpunt is er voor alle (toekomstige) inwoners 
van Gistel, Ichtegem, Oudenburg en Jabbeke.  
In elke gemeente is er wekelijks een open loket. In 
Gistel is dat op dinsdag van 8.30 tot 12 uur in het 
AC. 
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Wie op de private huurmarkt geen geschikte woning 
vindt naar zijn budget en voldoet aan bepaalde 
voorwaarden, kan ook terecht bij de sociale huisves-
tingsmaatschappijen of het sociaal verhuurkantoor.  
De inschrijfvoorwaarden (leeftijd, inkomen, eigen-
dom, taal, inburgering, bevolkings- of vreemdelin-
genregister) vind je op de website van de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). 
 
Woonpunt helpt je met je inschrijving bij de sociale 
huisvestingsmaatschappijen Sociaal Verhuurkan-
toor Woondienst JOGI of WoonWel. Kom naar het 
loket van Woonpunt of maak een afspraak. 
 
Woonpunt:  
059 34 22 70 
loket@woonpuntinfo.be 
www.woonpuntinfo.be 
 
Zitdag Gistel:  
dinsdag van 8.30 tot 12 uur (op afspraak) 
 
DIENST INFRASTRUCTUUR 
Mobiliteit 
Waarvoor kun je bij ons terecht? 
• vragen over verkeer en mobiliteit; 
• aanvraag tijdelijk parkeerverbod: www.gistel.be 

> Thuisloket > Aanvraag signalisatievergunning 
en tijdelijk parkeerverbod; 

• inname openbaar domein; 
• signalisatievergunning; 
• retributiereglement inname openbaar domein; 
• tijdelijke politieverordening op het wegverkeer 

(TPV); 
• mobiliteitsraad. 
 
Dienst infrastructuur - mobiliteit 
Gemeentelijke werkplaats 
Camiel Adriaensstraat 12 
059 27 02 45  
verkeerveiligheid@gistel.be 
 
Blauwe zone 
In deze straten mag je tussen 9 en 18 uur twee uur 
parkeren met een blauwe schijf: 
• Stationsstraat; 
• Tempelhofstraat; 
• Hoogstraat; 
• de Donckerstraat; 
• Halve Maanstraat; 
• Hallestraat; 
• Kerkstraat; 
• Markt; 
• eerste deel van de Mosselstraat; 
• eerste deel van de Sint-Jans-Gasthuisstraat.  
 

Op parking Post kun je met je schijf tot vier uur par-
keren. In de Sint-Jans-Gasthuisstraat zijn er ook 
twee kleine zones met een beperkte parkeertijd van 
maximaal dertig minuten.  
Op de parking Post is een gedeelte vrij voor onbe-
perkt parkeren. 
 
De controle op de blauwe zone wordt uitbesteed 
aan de firma OPC en het tarief van de parkeer- 
retributie bedraagt € 25. 
 
Als je nog geen parkeerschijf hebt, kun je er één af-
halen bij het onthaal. 
 
OPC voert controles uit van maandag tot zaterdag 
viermaal per week op willekeurige momenten. 
 
Voor alle verdere informatie en vragen over de par-
keercontroles kun je terecht op:  
www.parkeren.be/gistel 
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Openbare werken 
Waarvoor kun je bij ons terecht? 
• aanpassingen aan het openbaar domein; 
• defect openbare verlichting; 
• uitwisseling van plannen van ondergrondse ka-

bels en leidingen (Kabel- en Leidinginformatie-
portaal KLIP); 

• wegen- en rioleringswerken; 
• subsidiereglement gescheiden afvoersysteem; 
• retributiereglement voor het aanleggen, aanpas-

sen en herstellen van trottoirs en opritten. 
 
Dienst infrastructuur - openbare werken 
Gemeentelijke werkplaats 
Camiel Adriaensstraat 12 
059 27 02 45 
openbarewerken@gistel.be 
 
WERKLIEDENPLOEG 
Bij de technische dienst werkt zowel administratief 
als technisch personeel. Je kunt er terecht met alle 
vragen of opmerkingen over het openbaar domein. 
Je kunt ook een meldingsformulier online invullen 
via www.gistel.be > Iets melden > Meldingskaart. 
 
De technische dienst staat in voor: 
• onderhouds- en herstellingswerken aan open-

bare wegen, vaste signalisatie, straatmeubilair, 
waterlopen en gemeentelijke gebouwen; 

• onderhoud van speelpleinen; 
• aanplantingen, onderhoud van wegbermen en 

openbaar groen; 
• leveren en ophalen van materialen voor  

feestelijkheden en manifestaties (via aanvraag-
formulier online of aan het loket); 

• leegmaken van openbare vuilnisbakken en op-
halen sluikstortingen; 

• plaatsen en verwijderen van verkeerssignalisatie 
(aanvraag inname openbaar domein via aan-
vraagformulier online of aan het loket); 

• bestrijden van alle ongedierte op het openbaar 
domein; 

• eigen strooidienst; 
• bijstand bij begrafenissen; 
• onderhoud van begraafplaatsen. 
 
Technische dienst 
Camiel Adriaensstraat 12  
059 27 02 45 
werkliedenploeg@gistel.be 
 
Defecte straatverlichting? 
Fluvius beheert circa 1.150.000 openbare verlichtings-
punten, voornamelijk in gemeenten en steden. De-
fecte straatverlichting kun je altijd gratis melden via 
www.fluvius be > Blog > Storingen en werken > De-
fecte straatverlichting melden: hier brandt de lamp 
(niet) of via 0800 63 535. Storingen aan het elektri-
citeitsnet van Fluvius kun je melden via  
078 35 35 00. 
 
Wist je dat het grootste deel van de verlichting langs 
autosnelwegen en gewestwegen valt onder het be-
heer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)? 
Je herkent ze aan de letter ‘G’ en vier cijfers in hori-
zontale of verticale richting. 
Een defect aan deze verlichting kun je melden op 
www.meldpuntwegen.be 
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OPENBAAR VERVOER 
De Lijn 
Gistel is vlot te bereiken met het openbaar vervoer. 
Veel omliggende steden, gemeenten en dorpen zijn 
met de bus bereikbaar vanuit Gistel. De centrale op- 
en afstapplaats is het administratief centrum. De 
bussen volgen vaak de gewestwegen door Gistel. De 
op- en afstapplaatsen zijn dus vlot bereikbaar voor 
de meeste woonwijken. Er zijn haltes nabij het ad-
ministratief centrum, de Markt, de Kruiskalsijde, het 
woonzorgcentrum Sint-Godelieve, het Sint-Godelieve-
college ... 
 
Info: www.delijn.be 
 
Busverbindingen 
• Lijn 50: Oostende - Meiboom - Gistel 
• Lijn 51: Oostende - Gistel - Eernegem - Torhout 
• Lijn 52: Brugge - Gistel - Oostende 
• Lijn 83: Avondlijn Gistel 
• Lijn 52 (morgen- en avondlijn): Zevekote - Gistel 

- Brugge 
 
De Belbus 
Biedt een vaste lijn geen of slechts een gedeeltelijke 
oplossing voor jouw verplaatsing? Dan kun je je ver-
plaatsing misschien wel maken met de belbus. De 
belbus rijdt in een belbusgebied en stopt na reser-
vatie aan de belbushaltes. Om na te gaan of jij op 
pad kunt met de belbus reserveer je als bestaande 
klant online of contacteer je de belbuscentrale. Hou 
er rekening mee dat je enkel met de belbus mee 
kunt als er geen andere mogelijkheid is met de 
vaste bus. De verplaatsing met de belbus kun je 
enkel reserveren als er nog plaats is.  
 

Busverbindingen 
Lijn 39: Middelkerke - Jabbeke, haltes in Gistel, 
Moere en Zevekote 
Lijn 49: Diksmuide, haltes in Moere 
 
Je reserveert minstens twee uur op voorhand via 
het telefoonnummer 059 56 52 56 of via www.de-
lijn.be > Content > Reisinfo > Belbus > Belbus West-
Vlaanderen. 
De belbuscentrale is elke weekdag bereikbaar van 
6 tot 19.30 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen 
van 7.30 tot 15 uur. 
 
Buzzy Pazz 
Het abonnement van De Lijn voor jongeren tussen 
6 en 24 jaar. Met dit abonnement reis je onbeperkt 
met alle bussen en trams (uitgezonderd de Lim-
burgse snellijnen) van De Lijn in Vlaanderen en 
Brussel. Bij aankoop van jouw Buzzy Pazz zijn er 
heel wat kortingen mogelijk. Online wordt boven-
dien automatisch berekend of je recht hebt op een 
gezins- of gemeentekorting. 
 
Tip 
Kinderen jonger dan 6 jaar reizen gratis maar moe-
ten altijd vergezeld worden door een betalende rei-
ziger van minstens 12 jaar.  
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EXTERNE DIENSTEN 
VEILIGHEID 
Brandweer 
De brandweerpost Gistel behoort, samen met acht 
andere brandweerposten en twee voorposten, tot 
de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. Al deze 
posten werken nauw samen om de brandweer- en 
ambulancehulpverlening te voorzien in 17 gemeen-
ten in West-Vlaanderen. Concreet gaat het om de 
gemeenten Beernem, Blankenberge, Bredene, 
Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jab-
beke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oost-
kamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en 
Zuienkerke. 
 
Heb je een niet-dringende vraag voor de brand-
weer? Dan kun je een interventie aanvragen via 
www.zone1.be/interventie-aanvragen. Dit kan gaan 
over stormschade, wateroverlast of een gevaarlijk 
wespennest. 
Dringend hulp nodig bij een brand of een nood-
geval? Een ambulance nodig? Bel het noodnummer 
112 of gebruik de 112-app. 
 
Contact 
Hulpverleningszone 1 - Post Gistel 
Neerhofstraat 16b 
059 43 29 50 
www.zone1.be 

Politiewerking KOUTER 
Gistel maakt deel uit van de politiezone KOUTER  
(Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg, Torhout). 
De zone telt 70.000 inwoners, de lokale politie be-
schikt over 140 medewerkers (burgerpersoneel in-
begrepen). 
Het kantoor in Gistel is de basis voor de wijkpolitie 
voor Gistel en deelgemeenten. 
 
Wijkpolitie Gistel 
Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel 
059 27 02 30  
pz.kouter.wijk.gistel@police.belgium.eu 
 
Openingsuren 
maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 12 uur 
dinsdag van 13 tot 17 uur 
donderdag van 16 tot 19 uur 
 
Als je aangifte wilt doen, maak je eerst een afspraak 
via de website van de lokale politie Kouter  
(www.politie.be/5452). 
De wijkdienst is telefonisch bereikbaar van 8 tot 12 
en van 13 tot 16.30 uur. 
Bel 101 of 112 voor dringende politiehulp.
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WOONZORGCENTRUM  
SINT-GODELIEVE 
Het woonzorgcentrum Sint-Godelieve is een open 
huis voor bewoners, familie en bezoekers en biedt 
gespecialiseerde zorg en diensten aan senioren uit 
Gistel en omgeving. Het is een dementievriendelijk 
huis waar waardigheid in wonen en zorg centraal 
staat. Het woonzorgcentrum wil een woon- en leef-
omgeving creëren die de thuissituatie zo goed mo-
gelijk benadert .  
 
Het woonzorgcentrum Sint-Godelieve ligt in het hart 
van Gistel en voorziet in een breed aanbod aan 
zorg, in nauwe samenwerking met andere zorgaan-
bieders in de regio. 
 
Sint-Jans-Gasthuisstraat 16 
059 27 01 10 
sintgodelieve@wznspirit.be 
 
ONDERSTEUNING VOOR MENSEN  
MET EEN BEPERKING EN/OF  
AUTISME 
De Bezaan 

De Bezaan is een inclusief woonproject voor men-
sen met een verstandelijke beperking en/of au-
tisme. Er wonen acht mensen met een beperking en 
twee residenten. Het complex is gelegen in de Lijn-
zaadstraat 17. 
De Bezaan bestaat sedert 2015 en is een initiatief 
van vzw Ithaka uit Oostende en Rotary Oostende 
Ter Streep. 
 

Duinhelm - Dagcentrum ARTuur 

In Compagnie De Stuiver en ARTuur wordt semi-re-
sidentiële begeleiding voorzien voor volwassenen 
met een beperking voor wie werken op de gewone 
arbeidsmarkt of in een maatwerkbedrijf te zwaar is, 
maar die toch een zinvolle activiteit zoeken. 
Gebruikers kunnen in groep of individueel deel-
nemen aan een aangepast activiteitenprogramma 
in het centrum/atelier of op een andere locatie (be-
geleid werk). 
Je kunt kiezen om deel te nemen aan één van de 
clusters: DECO (kunst/klei, kaarsen, decoratie, stof), 
ECO (boerderij, tuin, recyclage, hout) of KANT en 
KLAAR (bakkerij, catering, groentenatelier, semi-in-
dustrieel werk)  
 
Kerkstraat 16 
059 43 80 54 
info@duinhelm.be 
www.duinhelm.be 
 
BIJZONDERE JEUGDZORG 
Arcade 
Arcade is erkend door het Agentschap Opgroeien 
als organisatie voor bijzondere jeugdzorg met vol-
gende modules: 
• verblijf; 
• contextbegeleiding; 
• contextbegeleiding in functie van autonoom 

wonen. 
Arcade heeft vestigingen in Zevekote, Gistel en Oos-
tende. 
 
Zevekotestraat 58b 
059 27 09 00 
info@arcadevzw.be 
www.arcadevzw.be

© Peter Maenhoudt
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GEZONDHEID 
Huisartsenwachtpost 
Naast AZ Delta in Torhout en vlakbij de dienst 
spoedgevallen bevindt zich de huisartsenwachtpost 
Houtland-Polder. Dat zorgt voor een optimale sa-
menwerking met het ziekenhuis. Tijdens de ope-
ningsuren is er overdag een arts ter plaatse 
aanwezig en doet een arts huisbezoeken. ’s Nachts 
is er een arts van permanentie voor zowel raadple-
gingen als huisbezoeken. Huisbezoeken zijn enkel 
voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen 
(rusthuisbewoners, bedlegerige patiënten). 
 
Nummer 1733 
De huisartsenwachtpost Houtland-Polder is tijdens 
de openingsuren doorlopend bereikbaar op het 
nummer 1733. Deze dispatchingservice van de 
overheid kiest op basis van de aanmelding de meest 
geschikte medische interventie. Dit kan een bezoek 
zijn aan de wachtpost of spoedgevallen, een bezoek 
aan huis of een dringende MUG-interventie. Je kunt 
ook rechtstreeks naar de wachtpost gaan. Breng 
voor elk bezoek altijd jouw identiteitskaart, isi+-
kaart of Kids-ID mee. 
 
Huisartsenwachtpost 
Sint-Rembertlaan 19, 8820 Torhout 
Openingsuren:  
• van vrijdagavond 19 uur tot maandag 8 uur;  
• op feestdagen vanaf 19 uur de avond voor -

afgaand aan een feestdag tot 8 uur ’s morgens 
na de feestdag. 

Huisartsen 
Huisartsenpraktijk de Koolaerd 
Koolaerdstraat 111 
059 27 77 64 
• Dokter Robert Blontrock 
• Dokter Joost Blontrock 
• Dokter Ruben De Paepe 
• Dokter Saar Ramboer  
• Dokter (HAIO) Siel Devlieger 
       

Huisartsenpraktijk 
Sint-Jans-Gasthuisstraat 31 
059 27 81 14 
• Dokter Jan Quataert 
• Dokter Suzy Vanhuysse 
• Dokter (HAIO) Silke Francq 
 
Sportarts Toon Cruyt 
Callaertswalledreef 2  
059 27 68 70  
cruyt@decolef.com  
 
Dokter Els Yperman 
Nederenheirweg 21/B 
059 27 92 78 
els.yperman@outlook.com  
 
Dokter Gilbert Beirens 
Nieuwpoortse Steenweg 1 
059 27 72 54 
gilbert.beirens@telenet.be  
 
Dokter Marc Maere 
Dwarsstraat 6 
059 27 62 29 
marc.maere@scarlet.be 
 
Apothekers 
Apotheek Vital 
Hoogstraat 2 
059 27 81 45 
apotheekvital@telenet.be 
 
Apocare - Apotheek Cremers 
Nieuwpoortse Steenweg 70 
059 27 84 41 
 
Apotheek Moerdijk 
Provincieweg 87 
059 27 91 71 
 
Apotheek Van Overberge 
Stationsstraat 30  
059 27 87 98 
info@apovanoverberge.be 
 
Kinesitherapeuten, osteopaten en  
chiropractors 
Praktijk Relieve 
Stationsstraat 68  
0474 84 41 17 
evelien@praktijk-relieve.be 
•     Kinesitherapeut Evelien Vanwalleghem 
 
Fiks groepspraktijk 
Oostendse Baan 100 
0475 40 64 40 
info@praktijkfiks.be 
•     Osteopaat Amandine Raes 
      0471 30  27 98  
      amandine@praktijkfiks.be 
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•     Sportkinesist - algemene kinesitherapeut
      Robin Monteyne 
      robin@praktijkfiks.be 
 
Kine Depuydt 
Zevekoteheirweg 181 
0488 67 23 77  
•     Kinesitherapeut Evelien Depuydt 
•     Kinesitherapeut Herlinde Coudeville 
•     Kinesitherapeut Enya Smolders 
 
Kine CC 
Snaaskerkestraat 20a 
059 44 18 42 
charlotte@kinecc.be 
•     Kinesitherapeut Charlotte Cuypers 
•     Kinesitherapeut Yela Sanders 
 
Kine praktijk 23 
Klinkaartstraat 23 
059 44 33 44 
gaelle@kinepraktijk23.be 
•     Kinesitherapeut Gaelle Martinsen  
 
Kine Gistel 
Koolaerdstraat 109 D 
059 43 54 69 
info@kine-gistel.be 
•     Kinesitherapeut Eline Vandamme 
•     Kinesitherapeut Marjolein Chys 
•     Kinesitherapeut Laura Vanhevel 
•     Kinesitherapeut Tiebe Vandekerckhove  
 
Kinepraktijk Dehaemers 
Kerkstraat 12 
059 27 54 93 
lieve@kinedehaemers.be 
•     Kinesitherapeut Lieve Dehaemers 
•     Kinesitherapeut Sebastiaan Thyvelen 
•     Kinesitherapeut Lisa Wynthein  
 
Revakine Declerck 
Callaertswalledreef 22 
059 27 51 74 
declerckwim@telenet.be 
•     Kinesitherapeut / Osteopaat Wim Declerck 
•     Kinesitherapeut Danielle Hanbuckers  
 
Kinesitherapeut / Osteopaat Aernout Monstrey  
Koolaerdstraat 109 
059 27 89 76 
monstrey@gmail.com 
 
Kinepraktijk Gistel 
Mosselstraat 2  
059 27 71 62  
philippevienne@telenet.be 
•     Kinesitherapeut Philippe Vienne 
•     Kinesitherapeut Hanne Vermote 
•     Kinesitherapeut Roald Roels 
 

Veki 
Vaartstraat 28  
059 27 60 43 
•     Kinesitherapeut / Osteopaat Jan Vandendriessche 
 
Kinesitherapeut / Osteopaat Bart Vanhoutte 
Koolaerdstraat 74 
059 27 61 36 
info@vanhoutte-kine.be 
 
Kinesitherapie en acupunctuur  
Fabienne Vandekerckhove  
Stationsstraat 55  
059 27 65 57  
fabienne.vdk@telenet.be 
 
Kinesitherapeut Katleen Van Zeir  
Osteopaat Johan Vilain 
Acacialaan 24 
059 27 96 00 
0472 48 17 30 
kinevanzeir@skynet.be 
 
Kinesitherapeut Alexander Decru 
Vrijheidsstraat 20 
059 27 73 79 
alexander.decru@pandora.be 
 
Kine in ’t kwadraat 
Nederenheirweg 8 
059 44 30 49 
•     Kinesitherapeut Wouter Backers 
      0494 60 16 42 
•     Kinesitherapeut Delphine De Geyter  
      0494 27 56 04  
 
Kinepraktijk Christophe Tavernier  
Molenkotstraat 6 
0478 64 96 71 
 
Kinesitherapeut Bieke Vandecasteele 
IJzerwegstraat 20 
059 27 58 06  
 
Kinesitherapeut Johan Dierendonck 
Anjerlaan 6  
0474 53 29 11 
 
Kinesitherapeut Annelies Verheyde 
Nieuwpoortse Steenweg 111 
0496 94 86 00 
 
Osteopaat Gunther Kemel 
Sylveer Maesstraat 12 
0496 41 75 50 
gunther.kemel@me.com 
 
Chiropractor Aranka Pollentier 
Sperestraat 5 
0477 99 66 65  
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Chiropractie Plus 
Veronique Claes - D'Erckenteel 
Zomerloosstraat 29A 
0474 25 62 55 
 
Kinesist Chris Capelle 
Kabouterstraat 1 
0494 40 36 49 
 
Logopedisten  
Logopedie Annelies Vanhaerents  
Nieuwpoortse Steenweg 34/01 
0497 03 48 51 
info@logopedie-annelies.be 
 
Logopedie De Verdieping 
Stien Slembrouck  
Liesa Casteleyn 
Kleine Warande 15 
0486 18 11 74 
info@de-verdieping.be  
 
Logopedie Annelies Janssens  
Nederen Heirweg 21 
0494 41 97 49 
logopedie.janssens@skynet.be  
 
Logopedie Bea Willems  
Kerkstraat 20a 
0472 40 67 58 
bea.willems@skynet.be  
 
Logopedie Jolien Vangheluwe  
Sintelstraat 51 
0496 96 81 07 
jolien.vangheluwe@live.be  
 
Logopedie Nancy Velle  
Sint-Jans-Gasthuisstraat 19 
0476 21 26 33 
velle.nancy@telenet.be  
 
Logopedie Stephanie De Vos  
Acht Zalighedenstraat 1 
0476 33 45 04 
stefanie.devos@hotmail.com 
       
Podologen 
Podoloog Arne Verbanck  
Oostendse Baan 100 
0456 23 84 97 
arne@praktijkfiks.be  
 
Podoloog Marjan Smedts  
Oostendse Baan 74 
0474 42 00 15 
marjan_smedts@hotmail.com 
       

Audiologen 
Amplifon Hoorcentrum 
Sint-Jans-Gasthuisstraat 7 
059 27 47 92 
       
Tandartsen 
Tandartsenpraktijk Philip Declerck  
Stationsstraat 5 
059 27 53 91  
 
Tandartsenpraktijk Hellyn  
Stationsstraat 82  
059 27 71 15 
•     Kurt Hellyn 
•     Jade Hellyn  
 
Tandarts Stefanie Jonckheere  
Neerhofstraat 2a 
059 42 83 84 
       
Dierenartsen 
Dierenarts Els Corthals  
Hoogstraat 74  
059 27 36 23 - 0472 96 06 00 
 
Dierenarts Patrick Declerck  
Tempelhofstraat 15  
059 27 96 67  
 
Dierenartsenpraktijk Het Rietbos 
Molenstraat 48a  
059 27 90 62 - 0465 02 60 50 
E-mail dierenartsen@rietbos.be 
•     Johan Dehaemers 
•     Jonas Dehaemers 
•     Lisa Deschepper 
 
Dierenartsenpraktijk Joke Pottie 
Brugse baan 40 
059 27 69 94 
info@jokepottie.be 
 
Dierenarts Arnold Stael 
Provincieweg 78 
059 27 43 32  
 
Dierenarts Kris Verduyn 
Brugse baan 213  
0498 26 86 89  
 
Dierenarts Charlotte Maertens 
Steenstraat 4 
059 43 89 56  
 
 
 


