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van de uitgever. De redactionele teksten vallen
onder verantwoordelijkheid van de stad Ieper
en werden afgesloten in juni 2018.

De infogids is uitgegroeid tot een uitgave die je niet meer kan missen. Je vindt
hierin een schat aan informatie van de stedelijke diensten, maar ook van nietgemeentelijke instanties. Lees daarbij ons maandelijks magazine “Iedereen
Ieper“, onze wekelijkse informatiepagina “Ieperactief” in het gratis huis-aanhuisblad Deze Week, onze diverse elektronische nieuwsbrieven, volg ons via onze
sociale mediakanalen Facebook, Twitter, Instagram en neem een kijkje op onze
stedelijke website en je bent goed geïnformeerd.
Informatie is belangrijk, als stad willen wij hieraan dan ook de nodige aandacht
schenken. Binnenin deze gids vind je ook de contactgegevens van het bestuur.
Alle gegevens uit de vorige infogids werden bijgewerkt. Ondanks alle zorg
die hieraan besteed werd, kunnen bepaalde gegevens ontbreken of opnieuw
gewijzigd zijn. Gelieve dit dan te signaleren aan de communicatieambtenaar via
communicatie@ieper.be of tel. 057 451 600.
We willen zeker de vele adverteerders bedanken. Zij maken het mogelijk om
deze infogids gratis aan te bieden.
Hou deze gids binnen handbereik, hij zal vaak van pas komen.

Jan DURNEZ
Burgemeester-Vlaams Volksvertegenwoordiger
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Diensten
Bij de onthaalbalie kan je terecht met al jouw vragen over
de stad.
Je hebt een vraag?
• Surf naar www.ieper.be
• Mail naar info@ieper.be
• Bel naar tel. 057 451 600
• Kom langs bij het onthaal van het AC Auris
(Ter Waarde 1)
Je krijgt meteen een antwoord op jouw vraag of je wordt
doorverwezen. Waar je terecht kan, is afhankelijk van
jouw vraag of het product of de dienst die je nodig hebt.
In deze gids zie je bij sommige onderwerpen een pictogram.
Dit pictogram betekent dat de dienstverlening
enkel op afspraak is of de dienst enkel op afspraak
werkt.
Dit pictogram betekent dat je de dienstverlening
ook via het thuisloket (digitaal) kan aanvragen.
Thuisloket
Op het Thuisloket van onze website www.ieper.be kan je
24 uur op 24, zeven dagen op zeven, op elke locatie (thuis,
op het werk, openbare computer, …) én op elk toestel (pc,
laptop, smartphone, tablet, …) met enkele muisklikken
heel wat zaken online regelen, aanvragen of doorgeven.
Op deze manier hoef je geen rekening te houden met de
openingsuren van onze diensten en kan je een verplaatsing en eventuele wachttijden vermijden.
Heel wat afschriften, attesten en uittreksels kan je gewoon
thuis opvragen. In de meeste gevallen ontvang je onmiddellijk het attest in jouw mailbox.
Snelbalie (zonder afspraak maar wel aanmelden via de
ticketzuil)
Aan de snelbalie van het AC Auris kan je vuilniszakken
kopen, wegwijsinfo vragen, documenten binnenbrengen
of documenten afhalen die je vooraf aangevraagd hebt
(eID, kids-ID, reispas, rijbewijs, …).
Openingsuren Auris - snelbalie
Maandag 08.30 tot 12.30 u.
Dinsdag
08.30 tot 12.30 u.
Woensdag 08.30 tot 12.30 u.
Donderdag 08.30 tot 12.30 u.
Vrijdag
08.30 tot 12.30 u.
Zaterdag
09.00 tot 12.00 u.

14.00 tot 17.00 u.
14.00 tot 18.00 u.
14.00 tot 17.00 u.
14.00 tot 17.00 u.
14.00 tot 17.00 u.

Een afspraak
Voor alle andere diensten van de stad werken we op afspraak. Je kiest zelf het moment dat je het beste uitkomt
en vermijdt dat je moet wachten. Onze diensten kunnen
zich bovendien beter voorbereiden op jouw dossier, waardoor we een betere dienstverlening kunnen aanbieden.
Je kan een afspraak maken via https://afspraak.ieper.be,
tel. 0800 9 8900 of aan de onthaalbalie.
Ben je graag op de hoogte van het laatste nieuws?
Abonneer je, via www.ieper.be, op de diverse digitale
nieuwsbrieven van de stad, lees onze wekelijkse informatiepagina “Ieperactief” in het gratis huis-aan-huisblad
Deze Week of volg ons op Facebook, Twitter en Instagram.
Ontevreden of suggesties? Laat het weten!
Het stadsbestuur en zijn ambtenaren streven naar de best
mogelijke dienstverlening. Het bestuur investeert voortdurend in klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling
van aanvragen en dossiers. Toch kan het gebeuren dat je
niet tevreden bent. Als je ons dat ook laat weten, dan
kunnen we daar wat aan doen en onze dienstverlening
verbeteren. Je kan jouw melding of klacht indienen aan
de onthaalbalie, telefonisch (057 451 600), via mail
(info@ieper.be), via de website (www.ieper.be/klacht) of
met een brief gericht aan het stadsbestuur (College van
Burgemeester en Schepenen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper).
Heb je een suggestie, laat het ons dan ook weten.
Adres stad Ieper
AC Auris
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 600,
Gratis nummer 0800 9 8900
info@ieper.be
www.ieper.be
Rekeningnummer: BE 10 0910 0022 0604
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ALGEMENE INFO
Stedelijke infolijn:

IEPER INFO | 7

ALGEMENE INFO

Algemene gegevens
Bereikbaarheid:
Over de weg: vanuit het centrum van het land via de A19
(Kortrijk-Ieper) vanuit het noorden via de N8 Veurne-Ieper.
Met de trein: Ieper is een halte op de intercityverbinding
Poperinge - Antwerpen.
De stad is ook verbonden met veel andere steden en
gemeenten door verschillende buslijnen, onder andere
naar Poperinge, Veurne, Diksmuide, Menen, Torhout,
Roeselare, Komen en Moeskroen. Tijdens de zomermaanden is er ook een rechtstreekse busverbinding naar
De Panne en Oostende.

Deelgemeente

Aantal
inwoners (*)
Boezinge
2.060
Brielen
849
Dikkebus
1.477
Elverdinge
1.737
Hollebeke
653
Ieper
20.188
Sint-Jan
998
Vlamertinge
3.623
Voormezele
879
Zillebeke
2.076
Zuidschote
410
Totaal (Groot-Ieper) 34.950

Postcode
8904
8900
8900
8906
8902
8900
8900
8908
8902
8902
8904

(*) situatie op 1 januari 2018
Bestuurlijke situering:
Bestuurlijke situering: Ieper is een stad in de provincie
West-Vlaanderen en behoort tot het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen (met de vroegere gerechtelijke
arrondissementen Brugge, Kortrijk, Veurne en Ieper).
Ieper behoort tot de politiezone Arro Ieper. De stad telt
34.950 inwoners en is daarmee de op vijf na grootste stad
van West-Vlaanderen.

In 2011 werd ook de centrumbus ingevoerd. De centrumbus (Lijn 1) rijdt dagelijks tussen 9 en 16 uur, op zondag
vanaf 10 uur. De bus rijdt om de 15 minuten een traject
met haltes aan het station, de Rijselsepoort, de SintPieterskerk, de Grote Markt en de Elverdingestraat (ter
hoogte van de gevangenis). Aan de randparking Rijselsepoort kan men door middel van de centrumbus vlot het
stadscentrum bereiken.
Een rit met de centrumbus kost 0,50 euro, voor wie niet in
het bezit is van een ander vervoersbewijs. De betaling
gebeurt via de chauﬀeur. Ook op streekbussen die het
traject van de centrumbus volgen kan een zogenaamd P&R
ticket (0,50 euro) worden aangekocht, bijvoorbeeld buiten
de uren van de centrumbus.
Het AC Auris, Ter Waarde 1, is tevens bereikbaar met buslijn 95 Roeselare - Westrozebeke - Langemark - Sint-Jan Ieper en met de Belbus 29 - Ieper - Poperinge.
Ieper heeft ook een jachthaven, gelegen aan de Ieperlee
die rechtstreeks verbonden is met de IJzer en zo verder
gaat naar Diksmuide en Nieuwpoort.

Geograﬁsche situering:
Ieper behoort tot de noordelijke laagvlakte en ligt 19,8
meter boven de zeespiegel.
De stad Ieper bestaat uit elf deelgemeentes. Naast het
stadscentrum zelf, liggen daar rond nog de deelgemeenten Boezinge, Brielen, Dikkebus, Elverdinge, Hollebeke,
Sint-Jan, Vlamertinge, Voormezele, Zillebeke en Zuidschote. In Boezinge ligt nog het gehucht Pilkem. Ten
oosten van het stadscentrum liggen een aantal gehuchtjes
als Wieltje, Potyze en Verlorenhoek. In Zuidschote ligt het
gehuchtje Lizerne, in Voormezele het gehucht Sint-Elooi.
De stad heeft een totale oppervlakte van 13.061 ha.
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Het bestuur
Nieuw Decreet Lokaal Bestuur
Eind december 2017 keurde het Vlaams Parlement het
Decreet Lokaal Bestuur goed. Dat decreet streeft naar een
maximale integratie van de gemeente en het OCMW waarbij er twee aparte rechtspersonen blijven bestaan. Ieper
nam in 2016 al de nodige maatregelen en integreerde
waar mogelijk diensten van Stad en OCMW. De administratieve diensten verhuisden naar het nieuwe administratief centrum Auris, het organogram werd aangepast als
één lokaal bestuur en een nieuw dienstverleningsconcept
werd ingevoerd.

Nieuwe functietitels voor secretaris en ﬁnancieel
beheerder
Stefan Depraetere werd, overeenkomstig artikel 583§1 van
het decreet lokaal bestuur, van rechtswege algemeen
directeur voor de stad en het OCMW, met ingang van 28
april 2018. Guy Carbonez werd ﬁnancieel directeur van
beide besturen met ingang van 1 juli 2018.

31 vertegenwoordigers voor gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn
In het najaar, meer bepaald op zondag 14 oktober 2018,
trekken we opnieuw naar de stembus. Die dag kiezen we
in Ieper 31 vertegenwoordigers. Dat zijn er twee minder
dan in 2013, omdat we net onder de 35.000 inwoners zitten. De vertegenwoordigers zetelen van 2019 tot 2024
zowel in de gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft
vanaf 2019 dezelfde samenstelling als de gemeenteraad en
vergadert aansluitend op deze raad. Het vast bureau - het
dagelijks bestuur van het OCMW - wordt op dezelfde manier gekoppeld aan het college van burgemeester en schepenen.
Het decreet legt onze stad ook op dat het college van
burgemeester en schepenen (en dus ook het vast bureau)
vanaf 2019 moet bestaan uit de burgemeester, maximum
zes schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité
sociale dienst van het OCMW.(voor zover die nog geen lid
is van het college van burgemeester en schepenen).
Meer informatie over het Decreet Lokaal Bestuur:
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/decreet-lokaal-bestuur

Huidig college van burgemeester en schepenen (tot 31.12.2018)

Het huidig college van burgemeester en schepenen bestaat uit burgemeester Jan Durnez, schepenen Jef Verschoore, Jan
Delie, Dieter Deltour, Katrien Desomer, Stephaan De Roo, Dominique Dehaene, Eva Ryde, Marieke Cloet, tevens OCMW
voorzitter, en Stefan Depraetere, algemeen directeur
9 | IEPER INFO
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Huidige samenstelling gemeenteraad (tot 31.12.2018)

Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de stad. In Ieper zijn dit er momenteel 33. De
fractie CD&V/N-VA vormt met 21 raadsleden de meerderheid. De sp.a heeft 5 zetels, Open Ieper 4 zetels, Vlaams Belang
2 zetels en Groen 1 zetel.
Maken deel uit van de gemeenteraad: Marleen Alleman, Herman Baron, Patrick Benoot, Philip Bolle, Eveline Bouchaert,
Jan Breyne, Marc Clabau, Marieke Cloet, Dominique Dehaene; Jan Delie, Dieter Deltour, Stephaan De Roo, Katrien
Descamps, Katrien Desomer, Valentijn Despeghel, Jan Durnez, Ives Goudeseune, Vera Lannoo, Jan Laurens, Martine
Verschoot, Els Morlion, Eva Ryde, Nancy Six, Danny Suﬀys, Emmily Talpe, Ivan Tanghe, Ann Sophie Himpe, Caroline
Vanlerberghe, Jan Vercammen (Voorzitter gemeenteraad), Andy Verkruysse, Jef Verschoore, Paul Victoor, Stefaan
Williams.

Huidige samenstelling OCMW-raad (tot 31.12.2018)

De huidige raad voor maatschappelijk welzijn samengesteld uit 11 raadsleden inclusief de voorzitter. CD&V/N-VA met
7 raadsleden, sp.a met 2 raadsleden, Open Ieper en GROEN met elk 1 raadslid.
Maken deel uit van de OCMW-raad: Marieke Cloet (voorzitter), Peter Dehaerne, Katrien Descamps, Sabine Goudeseune,
Isabelle Duquesne, Thijs Descamps, Roland Louf, Micheline Sandelé, Steve Meseure, Lies Sampers, Martine Verschoot.
Meer info: https://www.ieper.be/bestuur-en-beleid
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Adviesraden
Lokale adviesraden geven burgers de kans om een bijdrage te leveren aan het stedelijk beleid. Zij geven advies
aan het stadsbestuur over een bepaald thema of doelgroep. Een aantal adviesraden is open en laat dus
iedereen toe om deel te nemen. Voor bepaalde adviesraden schrijft de wet een bepaalde samenstelling voor. Aan
deze adviesraden kan je enkel deelnemen via een vereniging, organisatie of als deskundige. Dit zijn gesloten
raden. Een lijst van de bestuursleden is verkrijgbaar op het
secretariaat van de adviesraad.

Cultuurraad
Secretariaat: cultuurbeleidscoördinator,
Ter Waarde 1, 8900 Ieper,
tel. 057 451 881,
cultuurraad@ieper.be

Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening
Secretariaat: dienst ruimtelijke ordening,
Ter Waarde 1, 8900 Ieper,
tel. 057 451 661,
gecoro@ieper.be

Jeugdraad
Secretariaat: jeugddienst,
Fochlaan 3, 8900 Ieper,
tel. 057 239 560,
jeugddienst@ieper.be,
www.jeugdraadieper.be

Lokaal Overleg Kinderopvang Ieper
Secretariaat: dienst leven,
Ter Waarde 1, 8900 Ieper,
tel. 057 451 720,
leven@ieper.be

Milieuraad
Secretariaat: Duurzaam,
Ter Waarde 1, 8900 Ieper,
tel. 057 239 267,
duurzaam@ieper.be,
www.milieuraad.be

Noord-Zuidraad
Secretariaat: Paul Viaene,
Molendreef 5, Ieper-Dikkebus,
tel. 057 365 254,
paul.viaene@gmail.com
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Raad voor Lokale Economie
Secretariaat: dienst lokale economie,
Ter Waarde 1, 8900 Ieper,
tel. 057 239 377,
economie@ieper.be

Seniorenraad
Secretariaat: Luc Tielemans,
Stijn Streuvelswijk 16, 8908 Ieper-Vlamertinge,
tel. 0477 671 916,
luc-tielemans@skynet.be

Sportraad
Secretariaat: Robert Seys,
Bloemendale 14, 8904 Ieper-Boezinge,
tel. 057 422 669,
Seys.robert@skynet.be

Verkeerscommissie
Secretariaat: dienst mobiliteit,
Rijselsepoort 6, 8900 Ieper,
tel. 057 239 518,
valentijn.seys@ieper.be

ALGEMENE INFO

Contactgegevens van de stedelijke en
aanverwante diensten
Dienst
Afdeling openbaar domein
Technische dienst
Afdeling openbaar domein
Groendienst
Afdeling openbaar domein
Mobiliteit
Afdeling openbaar domein
Magazijnen
Algemeen directeur
Archief
Argos
Bibliotheek
Brandweer Hulpverleningszone
Westhoek - Post Ieper
Burgemeester
Camping Jeugdstadion
Communicatie
Containerpark
Cultuurbeleid
CultuurCentrum
Dé Academie
Duurzaam
Financiën
Financieel directeur
Federale politie
Gemeentelijke administratieve
sanctie
Gemeenteraad
Groenpark
Informatica
In Flanders Fields Museum
IVVO
Jeugd
Kenniscentrum IFFM
Landbouw
Leefmilieu
Leven
LDC De Kersecorf
LDC ’t Hoﬂand
Milieueducatie
Musea
Noodplanning
Noord-Zuid
Ondernemen
Patrimonium
Personeel
Politiezone Arro Ieper
Preventie
Ruimtelijke ordening
Schepencollege
Secretariaat Bestuur
Speelpleinwerking
Sport
Toerisme
Vrede
Welzijn (OCMW)
Wonen
Yper Museum
Zorgnetwerk (OCMW)

Adres
Rijselsepoort 4, 8900 Ieper

Telefoon
057 239 517

Rijselsepoort 4, 8900 Ieper

057 239 530 groendienst@ieper.be

Rijselsepoort 4, 8900 Ieper

057 239 518

Rijselsepoort 4, 8900 Ieper

057 239 520 magazijnen@ieper.be

Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Weverijstraat 7, 8900 Ieper
Het Perron, Fochlaan 1/2A, 8900 Ieper
Weverijstraat 9, 8900 Ieper
Minneplein 1A, 8900 Ieper

057 451 811
057 239 440
057 239 340
057 239 420
057 361 000

algemeendirecteur@ieper.be
archief@ieper.be
argosvzw@argosvzw.be
bibliotheek@ieper.be
info@brandweerwesthoek.be

Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Bolwerkstraat 1, 8900 Ieper
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Pilkemseweg 107, 8900 Ieper
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Het Perron, Fochlaan1, 8900 Ieper
Weverijstraat 33-35, 8900 Ieper
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
De Montstraat 2, 8900 Ieper
Ter Waarde 1, 8900 Ieper

057 451 801
057 217 282
057 451 610
057 200 194
057 451 881
057 239 480
057 239 460
057 451 672
057 451 830
057 451 831
057 228 228
057 451 813

burgemeester@ieper.be
info@jeugdstadion.be
communicatie@ieper.be
containerpark@ivvo.be
cultuurbeleid@ieper.be
cultuurcentrum@ieper.be
academie@ieper.be
duurzaam@ieper.be
ﬁnancien@ieper.be
guy.carbonez@ieper.be

Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 810
Bargiestraat 8, 8900 Ieper
057 214 166
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 870
Lakenhalle, Grote Markt 34, 8900 Ieper 057 239 220
Bargiestraat 6, 8900 Ieper
057 214 160
Fochlaan 3, 8900 Ieper
057 239 560
Sint-Maartensplein 3, 8900 Ieper
057 239 450
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 667
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 670
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 720
Rijkeklarenstraat 83, 8900 Ieper
057 203 778
Dikkebusseweg 15a, 8900 Ieper
057 239 490
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 668
Sint-Maartensplein 3, 8900 Ieper
057 239 450
Rijselsepoort 4, 8900 Ieper
057 239 520
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 882
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 680
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 810
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 850
Ter Waarde 54, 8900 Ieper
057 230 500
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 622
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 661
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 810
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 810
Fochlaan 3, 8900 Ieper
057 239 419
Leopold III-laan 18, 8900 Ieper
057 239 400
Grote Markt 34, 8900 Ieper
057 239 220
Sint-Maartensplein 3, 8900 Ieper
057 239 459
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 710
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 773
Lakenhalle, Grote Markt 34, 8900 Ieper 057 239 220
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 780

E-mail
technische.dienst@ieper.be

mobiliteit@ieper.be

yann.mertens@ieper.be
gemeenteraad@ieper.be
containerpark@ivvo.be
ict@ieper.be
ﬂandersﬁelds@ieper.be
info@ivvo.be
joc@ieper.be
kenniscentrum@ieper.be
landbouw@ieper.be
milieu@ieper.be
leven@ieper.be
dienstencentra@ieper.be
dienstencentra@ieper.be
milieu.educatie@ieper.be
kenniscentrum@ieper.be
noodplanning@ieper.be
noord-zuid@ieper.be
economie@ieper.be
patrimonium@ieper.be
wervingen@ieper.be
PZ.Arroieper@police.belgium.eu
preventie@ieper.be
ruimtelijke.ordening@ieper.be
schepencollege@ieper.be
Secretariaat.bestuur@ieper.be
sporrewoan@jocieper.be
sportdienst@ieper.be
toerisme@ieper.be
vrede@ieper.be
welzijn@ieper.be
wonen@ieper.be
ypermuseum@ieper.be
zorgnetwerk@ieper.be
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ALGEMENE INFO

Nuttige telefoonnummers
ALGEMENE NOODNUMMERS
Medische spoedgevallen en brandweer ..............100 of 112
Dringende politiehulp ..................................................101
Antigifcentrum................................................070 245 245
HULP- OF INFOLIJNEN
Aids- en SOA-telefoon Vlaanderen....................078 151 515
Algemene inlichtingen ...............................................1207
Alzheimerlijn....................................................078 152 911
Anonieme Alcoholisten (24/24u) .....................03 239 14 15
Autisme-telefoon.............................................078 152 252
Awel (de vroegere kinder- en jongerentelefoon)...........102
Brandwondencentrum .................................09 240 34 90
Card Stop (betaalkaart verloren of gestolen) ...070 344 344
Child Focus.............................................................116000
Civiele bescherming ........................................050 815 841
De druglijn ......................................................078 151 020
Diabetes infolijn .............................................0800 963 33
Discriminatie meldpunt .................................053 72 31 88
Docstop (verlies/diefstal/eID/paspoort) ....00800 2123 2123
Dopinglijn .................................................................1700
Duikongevallen .............................................050 558 689
Gaia .............................................................02 245 29 50
Holebifoon ....................................................0800 99 533
Kankerlijn (Vlaamse Liga tegen Kanker)..........0800 35 445
Meldpunt bejaardenmishandeling ...................078 151 570
Meldpunt geweld .......................................................1712
Slachtoﬀerhulp...............................................052 259 952
Tele-onthaal (levensmoeilijkheden) .............................106
Teleblok (studenten)........................................0800 131 44
Transgender Infopunt .....................................0800 96 316
Vertrouwenscentrum kindermishandeling ......0800 970 79
Vlaamse infolijn .........................................................1700
Vlaamse wegentelefoon..................................0800 122 66
Zelfmoordlijn..............................................................1813

ANDERE NUMMERS DIE HANDIG ZIJN OM BIJ DE HAND TE
HEBBEN, MAAR DIE JE ZELF MOET OPZOEKEN OMDAT ZE
NIET VOOR HEEL HET LAND HETZELFDE ZIJN:
Apotheek wachtdienst:...................................0903 99 000
Huisarts wachtdienst ..................................................1733
Tandarts wachtdienst ......................................0903 39969
Lokale brandweer...........................................057 361 000
Lokale politie .................................................057 230 500
Netbeheerder elektriciteit voor storingen ........078 353 500
Netbeheerder gas bij gasreuk ........................0800 65 065
Jan Ypermanziekenhuis Ieper ..........................057 353 535
Station Ieper .................................................02 528 28 28
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Stedelijke infolijn:
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AANKONDIGINGSBORDEN

ACTIVITEITENKALENDER

De Stad Ieper beschikt over acht vaste aankondigingsborden langs de belangrijkste invalswegen. De borden
kondigen tijdelijke manifestaties, zowel in als buiten Ieper,
aan. Enkel stadsdiensten mogen aanplakken. De kostprijs
hangt af van de grootte van de aﬃche. Aanvragen aan het
College van Burgemeester en Schepenen.

Organiseer je een activiteit in Ieper, dan kan je jouw activiteit promoten via de UiTdatabank. Via de UiTdatabank
kunnen erkende socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen hun aanbod aan activiteiten en evenementen aan het
grote publiek bekend maken. Deze databank vormt de
basis voor het lokale overzicht op de stedelijke website.
Registreer je op www.uitdatabank.be en beheer zelf de
bekendmaking van je activiteitenaanbod

• ruimtelijke ordening,
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 660
ruimtelijke.ordening@ieper.be

AANNEMERSKAART
De aannemerskaart is een parkeerkaart voor geregistreerde aannemers. De kaart is enkel geldig voor een uitgerust dienstvoertuig op werkdagen (ook op zaterdag)
tijdens de uitvoering van de werken en in straten waar
betalend parkeren van toepassing is. De aannemerskaart
is te koop bij de technische dienst.
Kostprijs: 100 euro voor één jaar.
• afdeling openbaar domein - technische dienst,
Rijselsepoort 6, 8900 Ieper
Tel. 057 239 517
technische.dienst@ieper.be

• communicatie, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 610
communicatie@ieper.be

ACTIVITEITEN OP DE
OPENBARE WEG
Schriftelijk aanvragen aan het college van burgemeester
en schepenen. In geval van toelating worden de nodige
politiereglementen uitgevaardigd. Strooibiljetten op de
openbare weg zijn verboden.
• College van burgemeester en schepenen,
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 800
secretariaat.bestuur@ieper.be

ADOPTIE
AANPLAKBORDEN
Op de 14 oﬃciële aanplakborden (kiosken) mogen enkel
stadsdiensten aﬃches aanplakken. Aanvragen bij de
dienst ruimtelijke ordening waar je de aﬃches voor aanplakking kunt aﬂeveren.
• ruimtelijke ordening,
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 660
ruimtelijke.ordening@ieper.be

AARDGASTANKSTATION
In Ieper kan er aardgas getankt worden. Aardgas is veel
milieuvriendelijker en goedkoper dan diesel. Het aardgastankstation van de coöperatie GOW! bevindt zich in de
Zwaanhofweg 4 waar de stad medeoprichter van is.
• milieu, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 672
milieu@ieper.be

Adoptieakte
De adoptieakte kan worden opgemaakt door een notaris
naar keuze of door de vrederechter van het kanton waarin
de adoptant(en) woont. Dit gebeurt door afgifte van een
verzoekschrift op de griﬃe van het vredegerecht.
Homologatieprocedure
Vervolgens moet de rechtbank de adoptieakte homologeren. In principe is de rechtbank van eerste aanleg
bevoegd. Indien de geadopteerde minderjarig is, beslist
de jeugdrechtbank van het arrondissement waar de adoptant(en) verblijft. De homologatie wordt gevraagd via een
eenvoudig verzoekschrift dat wordt afgegeven op de griﬃe
van de rechtbank.
Na homologatie
Na het homologatievonnis loopt een beroepstermijn van
één maand. Daarna verstuurt het openbaar ministerie het
vonnis naar de burgerlijke stand van de verblijfplaats van
de adoptant(en). Daar wordt het binnen de maand overgeschreven in de registers, waarna de adoptie deﬁnitief is.
Een afschrift van de akte van adoptie kan je afhalen bij de
snelbalie of via het thuisloket aanvragen.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be
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AFBRAAK/SLOOP
Het slopen van constructies is in principe vergunningsplichtig. Sommige afbraakwerken zijn vrijgesteld van vergunning:
• slopen of verwijderen van zaken waarvan de plaatsing
vrijgesteld is van vergunning.
• volledige afbraak van een vrijstaand bouwwerk of constructie, voor zover dit niet:
- valt onder de deﬁnitie van een waardevol gebouw of
gebouwonderdeel zoals opgenomen in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (o.a. panden
opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed),
- groter is dan 100 vierkante meter,
- een bijzonder belang heeft voor de kwaliteit van de
leefomgeving, een volkskundige, historische of esthetische waarde heeft, als referentie dient voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdraagt tot het gevoelen van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren, zoals: fonteinen, kiosken,
pompen, putten, kruisen, calvaries, veldkapellen,
standbeelden, wegwijzers, schandpalen, grenspalen,
mijlpalen, lantaarnpalen, uurwerken, klokkenspelen,
zonnewijzers, hekkens, omheiningsmuren, luifels,
graven, herkenningstekens van merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, balies, straatmeubilair,
waterkunstwerkjes, bakhuizen, houtskeletbouw,
koetshuizen, oranjerieën, priëlen, ijskelders;
Als aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, moet
je wel een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.
• ruimtelijke ordening, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 660
ruimtelijke.ordening@ieper.be

AFVAL
De stad Ieper is lid van de Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking (IVVO) die volgende afvalfracties
selectief ophaalt:
• papier en karton (om de 4 weken)
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA) (2 x per jaar wijkophaling)
• plastic ﬂessen en ﬂacons, metalen verpakkingen en
drankkartons (PMD) (om de 2 weken)
• oude metalen (4 x per jaar)
• groot huisvuil (4 x per jaar)
• groot tuinafval (op aanvraag)
• gft: groente-, fruit- en tuinafval (via de groene gft-container)
• restafval (via de grijze afvalcontainer of oﬃciële huisvuilzakken met logo Stad Ieper)
Een overzicht van de ophaaldagen en -perioden vind je in
de afvalkalender. Jaarlijks krijgen de inwoners een exemplaar in de brievenbus. Extra exemplaren zijn te verkrijgen
aan de onthaalbalie in het Auris.

De kalender is ook te raadplegen op de website:
www.ieper.be en www.ivvo.be of download de gratis afvalapp Recycle! om de ophaaldata speciﬁek voor jouw adres
te weten.
• milieu, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 670
milieu@ieper.be
IVVO
Bargiestraat 6, 8900 Ieper
Tel. 057 21 41 60
Huisvuilophaling
Restafval
Het restafval wordt opgehaald via de grijze rolcontainer of
grijze restafvalzak. Containers zijn verkrijgbaar in verschillende volumes: 40 liter - 120 liter - 240 liter - 1 100 liter,
grijze restafvalzakken zijn verkrijgbaar in de verschillende
winkels in Ieper en aan de onthaalbalie in het Auris.
• IVVO (klantendienst), Bargiestraat 6, 8900 Ieper
Tel. 057 214 160 | info@ivvo.be
Plastic ﬂessen en ﬂacons, metalen verpakkingen en
drankkartons (PMD)
De PMD-zakken worden om de twee weken opgehaald (zie
afvalkalender). De zakken liefst de avond voordien buitenzetten (na 20 u.). Bij stormweer is het aan te bevelen een
gewicht op de zak te leggen om wegwaaien te voorkomen.
Blauwe pmd-zakken zijn verkrijgbaar in de verschillende
winkels in Ieper en aan de onthaalbalie in het Auris.
Papier en karton
Ophaling om de 4 weken op de dag van het restafval- of
GFT-inzameling (zie afvalkalender). Maximaal 18 kg in een
stevige kartonnen doos of vastgebonden met een gewoon
touw. Zorg ervoor dat het papier niet kan wegwaaien.
GFT (groente, -fruit- en tuinafval): zelf composteren of
ophaling aan huis
Dit afval wordt tweewekelijks ingezameld via de groene
rolcontainers, verkrijgbaar als 40 - 120 - 240 liter en 1 000
liter.
Groot huisvuil (aanvraag en betalen: digitaal via
www.ieper.be/aanvraag-ophalen-groot-huisvuil)
De ophaling gebeurt vier keer per jaar en kost 40 euro.
Raadpleeg de website of de afvalkalender voor de ophaaldata. Aanvragen en betalen kan via de website. Elektrische
toestellen en bouwafval worden niet opgehaald.
• onthaalbalie, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 600
info@ieper.be
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Oude metalen
Vier keer per jaar gebeurt de gratis ophaling van oude
metalen op dezelfde dag als het groot huisvuil. Belangstellenden moeten hun naam, adres, geraamde hoeveelheid en aard van de metalen opgeven aan de onthaalbalie
• onthaalbalie, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 600
info@ieper.be
Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
KGA omvat huishoudelijke afvalstoﬀen die bij verwerking
(verbranding) sterk vervuilend of zelfs giftig zijn: batterijen, verfresten, spuitbussen met chemische producten,
solvents, detergenten, zuren, insecticiden, herbiciden,
kwik...
Die producten kunnen in de groene milieubox terecht en
worden in het containerpark aanvaard.
Twee keer per jaar passeert de chemokar langs een twintigtal stopplaatsen in alle Ieperse deelgemeenten. De
precieze stopplaatsen en de tijdstippen vind je op de afvalkalender.
Regeling ophaling
De precieze data voor elke ophaalbeurt vind je op een afzonderlijke afvalkalender of via de gratis te downloaden
afvalapp Recycle!
Wijzigingen aan de ophaalronde door spelingen van de
kalender (feestdagen, vakantie...) verschijnen in Ieperactief, de wekelijkse informatiepagina in Deze Week, op de
website (www.ieper.be) en via de afvalkalender (jaarlijks
gratis postbedeling in alle Ieperse brievenbussen).
Voor problemen i.v.m. gebruik container, in geval van verhuis of…. kan je terecht bij de klantendienst van IVVO op
057 214 160 of www.ivvo.be
Afvalretributie
• Restafval (grijze container): beschikbaar als
40 - 120 - 240 liter: 0,17 euro per kg
• Restafvalzakken: 12,50 euro per rol van 10
• GFT (groene container): beschikbaar als
40 - 120 - 240 liter: 0,085 euro per kg
• Container met slot: 5 euro per jaar
(vanaf 6de jaar gratis)
• Waarborg containers (eenmalig): 30 euro
• PMD: pmd-zakken: 2,50 euro per rol van 20
• milieu, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
milieu @ieper.be
Tel. 057 451 670
Containerpark
Op het containerpark langs de Pilkemseweg kunnen Ieperlingen met hun "gesorteerd afval" terecht. Hoofddoel is om
de diverse afvalfracties selectief te verwerken en zoveel
mogelijk te recycleren. Daarom is het noodzakelijk het
afval vooraf per soort te sorteren.
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Iedere Ieperling kan met zijn persoonlijke toegangskaart
gratis terecht in het containerpark met glas, metaal, PMD,
papier en karton, harde plastic, elektrische toestellen, kledij, frituurolie, motorolie en klein gevaarlijk afval. Tegen
betaling kan je ook grof huisvuil, houtafval, gesorteerd
bouw- en sloopafval en cementgebonden asbestafval aanbrengen. Meer info vind je in de afvalkalender die je kan
afhalen aan de onthaalbalie in het Auris. Het containerpark is enkel toegankelijk voor Ieperse particulieren. Ook
kmo’s en zelfstandigen met een bedrijfskaart kunnen op
het containerpark terecht met een aantal afvalstoﬀen en
klein gevaarlijk afval.
Open: dinsdag, donderdag en vrijdag 9 tot 17 u.; woensdag
9 tot 18 u.; zaterdag 9 tot 12 u.
Gelieve zich aan te bieden een kwartier voor sluitingstijd!
• containerpark, Pilkemseweg 107, 8900 Ieper
Tel. 057 200 194
Fax 057 201 661
info@ivvo.be
Groenpark

Iedere Ieperling kan er met een persoonlijke toegangskaart
terecht met composteerbaar tuinafval: bladeren, allerlei
plantenresten, gras en ander organisch tuinafval, snoeihout,
takken en twijgen. De prijs is 0,04 euro per kilogram. Wegen
gebeurt via twee weegbruggen ter plaatse. Boomwortels
waarvan de doorsnede niet groter is dan 50 cm afzonderlijk
stapelen. Indien in voorraad, zijn op het Groenpark compostbakken en compostvaten te koop. Daarnaast kan je ook compost en boomschors aankopen.
Open: dinsdag tot vrijdag 9 tot 12 u. en 13 tot 17 u., woensdag 9 tot 12 u. en 13 tot 18 u., zaterdag 9 tot 12 u. (van 1
april tot 31 oktober ook van 13 tot 16 u.).

A-Z

Gelieve zich aan te bieden een kwartier voor sluitingstijd!
• groenpark, Bargiestraat 8, 8900 Ieper
Tel. 057 214 166
info@ivvo.be
Glascontainers
Glas (en niets anders) kan je kwijt in de glascontainers.
Voor het hergebruik van het glas mag de container enkel
glas bevatten. Zo niet is de inhoud waardeloos voor de
verwerking. Dopjes, deksels, kurken... horen niet thuis in
de glascontainer. Door ﬂessen en bokalen vooraf uit te
spoelen, blijven wespen en vliegen van de container weg.
Enkel transparante glazen ﬂessen, ﬂacons en bokalen en
bokalen mogen in de container, volledig leeg, geen deksels of doppen. Hittebestendig glas (bvb. ovenschotels en
kookplaten), porselein en aardewerk, stenen ﬂessen en
kruiken, opaalglas en kristal, vlak glas zoals ruiten en
spiegels, lampen, TL-lampen, alle kunststoﬀen horen niet
in de glascontainer. Elke container bevat 2 ingangen: één
voor wit (ongekleurd glas), één voor gekleurd glas. Die
scheiding is noodzakelijk voor een volwaardige recyclage.
Er staan containers op volgende plaatsen: Astridpark
Debrouwerstraat Ieper, Station-Colaertplein Ieper, Containerpark Pilkemseweg Ieper, hoek Kiplinglaan-Basculestraat Ieper, Westkaai Ieper, Zaalhof Ieper, Ypermanstraat
Ieper, Hovelandlaan Ieper, Fazantelaan Ieper, Willibaldlaan Ieper, Hommelhofstraat Ieper, Europalaan-Wittenhuizen Ieper, Minneplein (zijde gevangenis) Ieper,
Augustijnenstraat Ieper, Parking stedelijk sportcentrum
Ieper, Kunstenlaan Ieper, Bukkerstraat Ieper, Klappershoekstraat Boezinge, Oud-station Boezingestraat Boezinge, Windeweg Dikkebus, de Cerfstraat Vlamertinge,
Brandhoek Vlamertinge, Voormezele-Dorp Voormezele,
Wervikstraat Zillebeke, Zwarteleenstraat Zillebeke, Kerk
Brielen, Kerk Elverdinge, Kerk St.-Jan, Zuidschote-Dorp,
Kerkplein Hollebeke.
• milieu, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
milieu @ieper.be
Tel. 057 451 670
Ophalen tuinafval
Heb je een grote tuin en veel groenafval en beschik je niet
over een aanhangwagen om alles naar het containerpark
te voeren, dan kan je contact opnemen met de groendienst voor ophaling van tuinafval.
Let wel: het gaat hier om snoeiafval dat door grootte of
aard niet in aanmerking komt om in eigen tuin te composteren. Boomwortels met een diameter boven 40 cm of
boomstammen met een diameter boven 10 cm worden
niet meegenomen. Kostprijs is 40,00 euro per ophaling
(ongeveer 8m³).

AGENTSCHAP INBURGERING EN
INTEGRATIE
Onthaalbureau Inburgering
deSOM organiseert inburgeringstrajecten op maat. Dit
aanbod biedt inburgeraars de mogelijkheid om hun zelfredzaamheid te verhogen met als doel een volwaardige
participatie aan de samenleving te bevorderen.
Sociaal Tolken- en Vertaaldienst
deSOM biedt tolkhulp ter plaatse en schriftelijke vertaling
aan om de communicatie tussen organisaties of diensten
en personen die het Nederlands niet of onvoldoende
machtig zijn, te verbeteren. Doel is maximale toegankelijkheid te garanderen.
Integratiecentrum
deSOM biedt organisaties, diensten en voorzieningen ondersteuning bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit door middel van informeren, het verlenen van
adviezen, het opzetten en ondersteunen van vernieuwende
projecten, het geven van vormingen en het begeleiden van
veranderingsprocessen
• deSOM, President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk
Tel 056 742 150
Fax 056 742 151
info@deSOM.be
Antenne Ieper
Dikkebusseweg 15a
8900 Ieper
Tel. +32 473 53 28 43
Tel. +32 51 24 36 60
ieper@deSOM.be

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER
(AWV)
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is, als intern verzelfstandigd agentschap (IVA), één van de schakels van het
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. AWV beheert ca. 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim
7600 km ﬁetspaden.
• Wegen & Verkeer West-Vlaanderen
District 131 Ieper
Omloopstraat 1,8900 Ieper
Tel. 057 220 880| fax 057 217 950
wegen.westvlaanderen.districtieper@mow.vlaanderen.be

• afdeling openbaar domein - groendienst,
Rijselsepoort 4, 8900 Ieper
Tel. 057 239 530
groendienst@ieper.be
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AMBULANTE HANDEL/LEURHANDEL
Een machtiging voor ambulante handel is bedoeld voor
zelfstandigen en personen die voor rekening van derden
ambulante handel uitoefenen: verkoop op markten, op de
openbare weg en ten huize van.
• KMO Direct, Fochlaan 28, 8900 Ieper
Tel. 057 228 686
Fax 057 217 601
info@unizo-Ieper.be |
www.unizo.be/ieper

AKTEN EN ATTESTEN
Akten, attesten, bewijzen en uittreksels kan je online aanvragen via het thuisloket op www.ieper.be of aan de snelbalie in AC Auris. Zoals bijvoorbeeld:
• Attest van woonst (attest dat bevestigt dat je bent ingeschreven op je adres)
• Attest samenstelling van het gezin (dit document vermeldt
alle personen die deel uitmaken van je gezin)
• Uittreksel uit bevolkingsregister (bewijs dat je als bewoner
bent ingeschreven bij de stad Ieper)
• Uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)
• Afschrift van een geboorteakte
• Afschrift van een huwelijksakte
• Afschrift van een overlijdensakte
• Bewijs van leven (met dit document hoef je je niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft)
• Attest van woonst met adressenhistoriek (bewijs dat je
bent ingeschreven op je adres en een overzicht van alle
adressen waar je hebt gewoond)
• Attest van wettelijke samenwoning (dit document bevestigt dat 2 personen hun wettelijke samenwoning hebben
laten registreren)
• Attest van nationaliteit (bewijs dat je oﬃcieel Belg bent)
• Attest van verblijf en nationaliteit (bewijs dat je oﬃcieel
Belg bent en oﬃcieel op je adres woont)
• Attest van verblijf voor een huwelijk (attest om een huwelijk te kunnen afsluiten in het buitenland)
• Afschrift van een echtscheidingsakte
• Attest gezinssamenstelling met woonplaatshistoriek (dit
document vermeldt alle personen die deel uitmaken van
je gezin en de adressen waar je gewoond hebt.
• Attest van woonplaatshistoriek (document met overzicht
van alle adressen waar je hebt gewoond)
• Uittreksel wilsbeschikking (dit document geeft weer wat je
schriftelijk verklaarde bij je aanvraag van laatste wilsbeschikking)

ARBEIDSZORG, STUURKRACHT 2
Stuurkracht 2 zet productiegerichte activiteiten op voor
mensen die in het reguliere arbeidscircuit uit de boot
vallen. Het centrum biedt een vorm van arbeidszorg aan,
op grond van gestructureerde activiteiten.
Open: elke werkdag 8 tot 12 u. en 12.45 tot 16.45 u.
(gesloten op zaterdag en zondag).

• Stuurkracht 2, Haiglaan 31E, 8900 Ieper
Tel. 057 200 112
Fax 057 212 629
info@stuurkracht2.be
www.stuurkracht2.be

AUTISME
De Vlaamse Vereniging Autisme Westhoek heeft een regionale werking "Westhoek". De Autisme Westhoek vzw komt
op voor de belangen van personen met een autismespectrumstoornis en hun natuurlijk sociaal netwerk als ouderen familievereniging. Ze organiseert een bondgenotenwerking (autismetelefoon: 057 209 058, bezoekouders,
regio- en doelgroepenwerking, netwerking...) en sensibilisatie van publieke opinie, dienstverleners en overheden.
• Veurneseweg 105, 8900 Brielen, regio Westhoek
Tel. 057 209 058
Fax 092 188 383
autismewesthoek@skynet.be
http://www.autisme-westhoek.be

AUTOKEURING
Om jouw veiligheid in het verkeer te garanderen, moet elk
voertuig technisch in orde zijn. De autokeuring is de dienst
die onderzoekt of jouw voertuig aan alle wettelijke bepalingen voldoet. Tijdens de keuring worden verschillende
elementen gecontroleerd, zoals de remmen, de lichten,
het chassis en de veiligheidsgordels.
Tip
Wist je dat de keuze van het keuringsstation bij aanbieding van een voertuig in België vrij is? Zo kan je een voertuig aanbieden in een ander keuringsstation dan vermeld
wordt op het uitnodigingskaart. Worden er bv. werken uitgevoerd aan het keuringsstation waar je bent uitgenodigd
en verwacht je er langere wachttijden of bied je het voertuig liever aan in de stad waar je werkt dan kan je (binnen
de landsgrenzen) steeds terecht in een keuringsstation
naar keuze. Hou er echter wel rekening mee dat indien
het voertuig wordt afgekeurd, het voor de herkeuring
dient aangeboden te worden in hetzelfde keuringsstation.
Je kan tijdens werkdagen bij het keuringsstation terecht
tussen 7 en 17 uur. Voertuigen aangeboden voor 16 uur
worden toegelaten tot de wachtrij; tussen 16 en 16.40 uur
gebeurt dit in functie van de drukte en de voorziene tijd
die nodig is voor de keuring van het voertuig. Op maandag
en donderdag van 17 tot 19 uur kan je er ook terecht na afspraak.
• Keuringsbureau Motorvoertuigen NV,
Rozendaalstraat 26, 8900 Ieper,
Tel. 078 052 010
Fax 057 220 211
autokeuring@km.be, www.km.be
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BALIE FINANCIELE DIENST
Je kan bij de balie van de ﬁnanciële dienst terecht voor informatie over betaling gemeentebelastingen, betaling borgen, schadegevallen, retributies, pachten en verhuring,
begraafplaatsconcessies, ophaling oude materialen, parkeerbelasting, visvergunningen. Ook is info beschikbaar
over de gemeentelijke toelagen. Je kunt er ook inzage
nemen in budget, meerjarenplanning en jaarrekening van
stad (incl. OCMW) Ieper
• financiën, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 830
Financiën@ieper.be

BEDRIJVENTERREINEN

Ruimte voor ondernemen
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge
Tel. 050 36 71 71
Fax 050 35 68 49
E-mail: infoloket@wvi.be
https://www.wvi.be/nl/aanbod/ondernemen/
ruimte-voor-ondernemen

BEGELEID WONEN
De Lovie
Administratieve zetel.
• Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge
Tel. 057 334 965
Fax 057 338 326
info@delovie.be
www.delovie.be
• Site Het Vijverhof
Hier is een activiteitenatelier en een woonhuis voor tien
volwassenen met een mentale handicap.
• Dikkebusseweg 339, 8908 Ieper
Tel. 057 212 411

Ieper beschikt over een aantal gunstig gelegen en degelijk
uitgeruste bedrijventerreinen met een totale oppervlakte
van meer dan 300 hectare.
• Ieperleekanaal-Noord: industrie- en ambachtenzone
• Ieperleekanaal-Zuid: industrie- en ambachtenzone
• Hoge Akker Vlamertinge: industrie- en ambachtenzone
• Kruiskalsijde / Potyze / Zonnebeekseweg: industrie- en
ambachtenzone
• Krommenelstraat Vlamertinge: industrie- en ambachtenzone
• Ieper Business Park (Ter Waarde): zone voor alle activiteiten die binnen een kantooromgeving vallen (productie, onderzoek, opleiding en dienstverlening) (24 ha).
• Rijselsepoort: distributie- en bedrijvenzone (9 ha)
Om ruimte te voorzien voor herlokalisatie en uitbreiding
van bestaande bedrijven en om nieuwe ondernemingen te
kunnen aantrekken, staat langs de Noorderring ook het
nieuw regionaal bedrijventerrein Reigersburg op stapel.
Daar wordt in totaal ongeveer 45 ha bedrijfsgrond voorzien. Wie op zoek is naar beschikbare industriegrond of
een leegstaand bedrijfspand kan hiervoor terecht bij de
dienst lokale economie of rechtstreeks op het infoloket van
de intercommunale WVI.
• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be
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• De Meidoorn
In De Meidoorn wonen vier volwassen werkbekwame
mannen met mentale handicap. Ze gaan overdag werken
in de beschutte werkplaats in Ieper. Hun niveau maakt een
grote mate van integratie in de gewone samenleving mogelijk.
• Sint-Livinusstraat 10, 8906 Elverdinge
• De Maalderij: tehuis voor niet-werkenden
In De Maalderij wonen twaalf niet-werkbekwame mannen
en vrouwen met matig tot ernstig mentale handicap. Overdag krijgen zij een aangepaste dagbesteding in het Vijverhof.
• Veurnseweg 539, 8906 Elverdinge
• Het Huis aan de Vaart: dagcentrum
Van maandag tot vrijdag dagactiviteiten voor zestien volwassen mentaal gehandicapte mannen en vrouwen uit de
ruime regio Ieper-Poperinge. Zij wonen thuis en komen
overdag naar het dagcentrum. Het Huis aan de Vaart biedt
hen een zinvol dagprogramma met oog op sociale integratie.
• Diksmuidseweg 36, 8900 Ieper
• De Poorterij
Woning voor tien jongvolwassenen met mentale handicap.
De ligging is uniek: dicht bij het stadscentrum en
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vestingen (+ vrijetijdsinfrastructuur). Dagactiviteit in het
Vijverhof. De bewoners worden gestimuleerd om deel te
nemen aan het maatschappelijk leven. De begeleiding is
sterk geïndividualiseerd.
• Kauwekijnstraat 3, Ieper
• Winkel: Het Steengoed idee
Open: woensdag tot vrijdag 14 tot 18 u., zaterdag 10 tot
12.30 u. en 13.30 tot 18 u.
• Kauwekijnstraat 11, 8900 Ieper
Tel. 057 334 965
Vondels vzw
Vondels biedt ondersteuning aan meerderjarige personen
met een (vermoeden) van beperking, op vlak van wonen,
werken en vrije tijd. In 2015 vormden drie vzw’s, Diogenes,
Den Ommeloop en Open thuis Westhoek samen een
nieuwe vzw, Vondels.

Matthijs vzw
Kleinschalige voorziening voor kinderen, jongeren en
jongvolwassenen met beperkingen. Erkend als semiinternaat voor 20 niet-schoolgaande kinderen en jongeren
en als dagcentrum voor 2 volwassenen met een grote
zorgbehoefte. Hier vinden een vijftiental mensen met een
mentale handicap een zinvolle dagbesteding.
• Matthijs vzw, Vinkenlaan 3, Ieper
Tel. 057 207 620
Fax 057 214 684
matthijs@skynet.be
www.vzwmatthijs.be

BEGRAAFPLAATSEN EN CONCESSIES

Afdelingen:
Administratie Vondels
Ter Waarde 45 te 8900 Ieper
T 057/21 20 62 - info@vondels.be
De Pelgrim, dagbesteding
Dorpsstraat 22 te 8952 Wulvergem
T 057/44 56 18 - depelgrim@vondels.be
Milieuboerderij De Palingbeek, dagbesteding
Vaartstraat 7 te 8902 Ieper
T 057/23 08 61 - milieuboerderij@vondels.be
De Fakkel, wonen in Wervik
Laagweg 36 te 8940 Wervik
T 056/31 57 04 - defakkel@vondels.be
Het Minnehuis, dagbesteding
Kruisekestraat 92A te 8940 Wervik
T 056/49 68 30 - minnehuis@vondels.be
Residentieel wonen Ieper
Rijselsestraat 96 te 8900 Ieper
T 057/20 60 59 - residentieelwonenieper@vondels.be
Beschermd wonen Ieper
Rijselsestraat 96 te 8900 Ieper
T 057/20 60 59 - beschermdwonenieper@vondels.be
Begeleid Wonen, team Veurne
Statieplaats 1a, 8630 Veurne
T 058/28 09 70 - begeleidwonenveurne@vondels.be
Begeleid Wonen, team Ieper
Ter Waarde 45 te 8900 Ieper
T 057 213 454 - begeleidwonenieper@vondels.be

Begraafplaatsen
De stedelijke begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk
voor het publiek, behalve bij ontgravingen en andere afwijkingen vastgesteld door de burgemeester. De openingstijden gelden ook voor de aannemers die er werken
komen uitvoeren in particuliere opdracht.
De stad beschikt over 11 begraafplaatsen:
• Zonnebeekseweg, Ieper
• Katspel, Boezinge
• Veurnseweg, Brielen
• Kerkstraat, Dikkebus
• Vlamertingestraat, Elverdinge
• Hollebeke-Dorp, Hollebeke
• Brugseweg, Sint-Jan
• De Cerfstraat, Vlamertinge
• Voormezele-Dorp, Voormezele
• Zillebeke-Dorp, Zillebeke
• Zuidschote-Dorp, Zuidschote
Openingstijden
• midden november tot en met eind maart: van 8.00 tot
17.00 uur.
• begin april tot midden november: van 8.00 tot 18.00 uur
Concessies
Een concessie of grondvergunning is een plaats op één
van de stedelijke begraafplaatsen, hetzij in volle grond, in
een nis in het columbarium of in een urnenkelder, waar
IEPER INFO | 21

A-Z

de overledene wordt begraven of bijgezet.
Bij begraving in een bestaande grafkelder gebeurt het
openen en sluiten van de kelder door de aannemer in opdracht van het stadbestuur op kosten van de familie. De
keuze tussen begraven en crematie is een zuiver persoonlijke aangelegenheid. Iedereen kan zijn keuze met een
eigenhandig geschreven verklaring via een laatste wilsbeschikking laten vaststellen bij het dienst leven.
Na crematie kan de as van de overledene begraven worden, bijgezet worden in een urnenveld of in een columbarium, uitgestrooid worden of meegenomen worden naar
huis.
Voor alle administratie: aangifte overlijden, begraving,
grondvergunningen of concessies, plaatsen van graftekens,
klachten of vragen in verband met begraafplaatsen,.. kan
men terecht bij de dienst leven na afspraak.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
leven@ieper.be
Tel. 057 451 720

BELASTINGEN
Op het aanslagformulier kan je zien of het gaat om belastingen van de federale overheid, provinciale of gemeentebelastingen.
Belastingen federale overheid
Veel belastingen in België zijn nog steeds een federale
bevoegdheid. Enkele van de belangrijkste en meest
bekende federale belastingen zijn de personenbelasting,
de vennootschapsbelasting en de belasting over de toegevoegde waarde of btw. Een overzicht van de federale
belastingen vind je op de website
http://ﬁnancien.belgium.be. Voor informatie over de federale belastingen kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën die deze belastingen int en beheert.
• IEPER FOD Financiën
Arsenaalstraat 4a, 8900 Ieper
Alle info over terugbetalingen personenbelasting, wijziging rekeningnummers en aanvragen afbetalingsplannen
zijn te verkrijgen op het infocenter in Brugge,
iinfocenter.brugge@minﬁn.fed.be (bij voorkeur),
fax: 0257 993 32, briefwisseling: FOD. FIN. INFOCENTER,
Koning Albert I laan 1/5 bus 3, 8200 Brugge. Of raadpleeg
jouw elektronisch ﬁscaal dossier via www.myminﬁn.be. Op
dit platform kan je zelf jouw elektronische documenten
opvragen of wijzigingen van jouw ﬁscale gegevens doorvoeren.
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Provinciale belastingen
De provincie West-Vlaanderen heft 5 belastingen: de algemene provinciebelasting, de provinciebelasting op bedrijven, de provinciebelasting op tweede verblijven, de
opcentiemen op de onroerende voorheﬃng en de belasting op de jachtverloven en jachtvergunningen.
• Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
(Brugge),
provinciebelastingen@west-vlaanderen.be,
Tel. 050 407 240 (provinciebelasting op gezinnen),
Tel. 050 407 230 (provinciebelasting op bedrijven),
Tel. 050 407 240 (provinciebelasting op tweede
verblijven).
Gemeentebelastingen
De jaarlijkse directe algemene gemeentebelasting bedraagt: 30,50 euro (basisbedrag), te vermeerderen met
7,50 euro per gezinslid (elke inwoner van het adres). Worden vrijgesteld van deze vermeerdering: Inwonende kinderen van 0 tot 21 jaar; personen die recht hebben op de
verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen
zoals geregistreerd in het bestand van de Kruispuntbank
van de sociale Zekerheid (alle beschikbare categorieën).
• financiën, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 830
Financiën@ieper.be
Belasting op tweede verblijven
De Stad Ieper heft een belasting op de tweede verblijven.
Een tweede verblijf is een woning die niet leeg staat en
die voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan in
gebruik is als woning waar niemand gedomicilieerd staat.
Een tweede verblijf wordt belast indien de woning op
1 januari van het aanslagjaar geregistreerd staat als
tweede verblijf. De belasting is verschuldigd door de
eigenaar, de huurder of de gebruiker die niet voor het
hoofdverblijf is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Wanneer de woning op 1 januari van het
aanslagjaar als tweede verblijf geregistreerd staat, krijgt
de belastingplichtige een aangifte. Bedrag aanslagjaar
2018 en 2019: 650 euro
• financiën, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 830
Financiën@ieper.be
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BEROEPSVERANDERING
Hoewel het beroep niet meer op de identiteitskaart voorkomt, is de melding van beroepsverandering verplicht. Dit
is noodzakelijk om alle uittreksels opgemaakt aan de hand
van het bevolkingsregister, met een correcte vermelding
van het beroep te kunnen aﬂeveren. Ook de identiteitskaart moet voorgelegd worden.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be

BESCHUT WONEN: DE OVERWEG

Er kunnen maximum twee digitale bewonerskaarten worden toegekend per woonentiteit aan personen die hun
domicilie hebben op dit adres (leasingwagens komen ook
in aanmerking). Een eerste bewonerskaart is gratis, een
tweede bewonerskaart per adres kost 100 euro per jaar. Er
worden geen fysieke kaarten uitgereikt, de nummerplaten
die recht hebben op een bewonerskaart worden toegevoegd aan het controlesysteem.
• financiën, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 830
financiën@ieper.be

BIBLIOTHEEK

Beschut Wonen Ieper biedt huisvesting en begeleiding
aan volwassenen die omwille van hun psychiatrische en/of
psychosociale kwetsbaarheid, begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Beschut wonen beschikt over 18 huizen in Ieper en is erkend voor 77 plaatsen (bewoners). Elke
bewoner wordt begeleid door een vast personeelslid dat
ingaat op diverse aspecten: psychische en relationele ondersteuning, sociaal-administratieve opvolging, eventueel
budgetbegeleiding, planning van de vrije tijd en zinvolle
dagbesteding... Na kennismaking kan een aanvraagprocedure starten.
• vzw Beschut Wonen De Overweg,
Poperingseweg 71A, 8900 Ieper
Tel. 057 221 212
Fax 057 221 210
info@beschutwonenieper.be
www.beschutwonenieper.be

BEWONERSKAART
Woon je in een zone van betalend parkeren of een blauwe
zone? Dan kan je een digitale bewonerskaart aanvragen.
Daarmee kan je altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij jouw huis. Om een bewonerskaart te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Als aanvrager moet je:
• in een zone van betalend parkeren of in een blauwe
zone wonen
• ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente op het adres waarvoor je de bewonerskaart
aanvraagt
• het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor je
de bewonerskaart aanvraagt
• de wagen waarvoor je de kaart aanvraagt is ingeschreven op jouw naam
• rijd je met een leasingwagen of een bedrijfswagen, dan
moet je bewijzen dat je de wagen permanent ter beschikking hebt.
Je vraagt de bewonerskaart aan bij de dienst ﬁnanciën of
online via het thuisloket.

Stedelijke Openbare Bibliotheek (SOB)
Open: maandag tot vrijdag 10 tot 12 u. en 13 tot 19 u.,
zaterdag 9 tot 12 u.
• Weverijstraat 9, 8900 Ieper
Tel. 057 239 420
bibliotheek@ieper.be
http://ieper.bibliotheek.be
Minder mobiele inwoners kunnen ook terecht bij het Zorgnetwerk Ieper of LDC De Kersecorf om boeken te ontlenen.
Spelotheek Stokpop
Polenlaan 5, 8900 Ieper
Iedereen kan gebruik maken van het speelgoed in De Stokpop: ouders, voorzieningen, onthaalmoeders, buitenschoolse opvangcentra, verenigingen, scholen,
jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen enz.
De spelotheek leent allerhande spelmateriaal uit, hetzij
aangepast of gewoon.
Open: woensdag van 13.30 tot 18.30 u., zaterdag van 9.30
tot 11.30 u.
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BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE
Blindenzorg Licht en Liefde zet zich al sinds 1923 in om de
blinde en slechtziende mensen in Vlaanderen en Brussel
alle hulp te bieden die ze nodig hebben om de samenleving te bewegen naar integratie en inclusie, zodat speciale
zorg op de duur overbodig wordt. Een maatschappelijk
assistente is iedere woensdag van 9 tot 12 u. bereikbaar.
• Vlaams oogpunt KORTRIJK,
Lange Munteplein 1, 8500 Kortrijk
Tel. 056 218 594
kortrijk@vlaamsoogpunt.be

BLOEDTRANSFUSIE
In de lokalen van Rode Kruis Ieper is er elke eerste maandag van de maand bloedafname tussen 17.30 tot 20 u. Enkele keren per jaar worden er ook bloedafnames
gehouden in de Lakenhalle. Er is steeds veel bloed nodig
en de dienst van het Bloed zoekt nieuwe donoren.
Misschien is dit wel het moment om zelf bloed te geven!
• Bloedtransfusiecentrum West-Vlaanderen,
Lieven Bauwensstraat 16, 8200 Brugge
Tel. 050 320 727
westvlaanderen.bloed@rodekruis.be

BLUE-BIKE DEELFIETSEN
Aan het Ieperse station staan 12 blauwe deelﬁetsen opgesteld. Abonnees van het systeem kunnen de ﬁetsen ontlenen via de sleutelautomaat. Dit voor een korte
verplaatsing, een lunchmeeting, museumbezoek, vergadering, opleiding,… Het gebruik van de ﬁetsen kost normaal
3 euro per gebruiksbeurt. Maar de stad en de Vlaamse
Overheid leggen elk één euro per rit bij, waardoor de gebruiker slechts 1 euro betaalt. De ﬁetsen kunnen 24 uur
per dag ontleend worden, 7 dagen op 7.
Om de Blue-Bikes te kunnen gebruiken dient men vooraf
lid te worden van het systeem, dit voor slechts 10 euro per
jaar. Men kan online lid worden via www.blue-bike.be. Na
enkele dagen ontvangt men de gebruikerskaart in de bus.

BOUWEN
Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening organiseert de ruimte, gericht op
duurzame ruimtelijke ontwikkeling en strevend naar ruimtelijke kwaliteit. De stad beschikt over een aantal instrumenten om dit beleid concreet te maken. Het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan (GRS) stippelt de ruimtelijke
toekomst uit voor het volledige grondgebied van de stad
Ieper. De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) vertalen
dit beleidsdocument naar concrete plannen, bestemmingen(zoals wonen, werken, groen,…) en voorschriften
voor speciﬁeke locaties. Vroeger werden ook BPA’s opgemaakt. De meeste BPA’s zijn nog steeds van kracht. Meer

informatie vind je op de website van de stad onder de rubriek ‘bouwen en wonen’.
Stedenbouwkundige en omgevingsvergunningen
Om te bouwen of verbouwen is bijna altijd een stedenbouwkundige melding of vergunning nodig. Dit is niet alleen voor het bouwen van een woning maar ook in vele
andere gevallen (het wijzigen of het plaatsen van publiciteit, het slopen van een gebouw of constructie, het wijzigen van de bestemming van een gebouw of het wijzigen
van het aantal woongelegenheden, uitbreiden van een
woning, ophogen van gronden,...). In sommige gevallen is
er een vrijstelling van melding en vergunning.
Sinds 1 januari 2018 werd de omgevingsvergunning ingevoerd. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de
stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Als een project zowel een
stedenbouwkundig als een milieuaspect omvat, moeten
beide tegelijk als een omgevingsvergunning aangevraagd
worden
Een aanvraag indienen
Vooraleer je een aanvraag indient, kan je best eerst nagaan of je een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Om
zeker te zijn, neem je best vooraf contact op met de dienst
ruimtelijke ordening.
Je vraagt de omgevingsvergunning aan via de website
www.omgevingsloket.be. Vervolgens wordt één openbaar
onderzoek en één adviesronde georganiseerd.
Bedrag
Voor de aﬂevering van een omgevingsvergunning geldt
een dossierkost die afhankelijk is van de doorlopen procedure. Het reglement kan je nalezen via www.ieper.be/omgevingsvergunning. De retributie is verschuldigd door de
aanvrager van een omgevingsvergunning, stedenbouwkundig attest, planologisch attest en door de indiener van
de melding.
Inlichtingen
Als je een concreet bouwproject hebt, maak je een afspraak
met een medewerker van de dienst ruimtelijke ordening. Je
IEPER INFO | 24

A-Z

kan er advies krijgen rond je bouwplannen en ook te weten
komen welke voorschriften er gelden. Het is zinvol om al
een voorontwerp, schets en/of foto’s mee te brengen van
het geen je wenst te realiseren. Dit is uiteraard niet noodzakelijk. Voor meer algemene informatie kan je terecht bij dezelfde dienst. Dat kan gaan over de verschillende
vergunningsprocedures(vb. omgevingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning, vergunningverlenende overheid, medewerking architect vereist,…), over de manier
waarop de aanvraag ingediend moet worden (verplichting
om digitaal in te dienen, aanvraagformulieren,…) of andere
algemene vragen. Tot slot kan je bij de dienst terecht met
klachten over (mogelijke) bouwmisdrijven.
Openbaar onderzoek
Openbare onderzoeken worden steeds door het stadsbestuur georganiseerd. Deze onderzoeken gaan na of er bezwaren zijn tegen een bouwwerk of een verkaveling. Ook
voor nieuwe RUP’s en voor nieuwe verordeningen worden
openbare onderzoeken georganiseerd. Op die manier
wordt de inspraak van de bevolking gegarandeerd. De vergunningsaanvragen waarvoor een openbaar onderzoek
wordt georganiseerd, liggen ter inzage op de dienst.
• ruimtelijke ordening, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 239 257
ruimtelijke.ordening@ieper.be
Vellen van bomen
Een kapvergunning is vereist voor het vellen of sterk terugsnoeien van bomen met een stamomtrek vanaf 40 cm. Bij
de aanvraag drie foto's van de te kappen bomen voegen.
• groendienst, Rijselsepoort 6, 8900 Ieper
Tel. 057 239 530
groendienst@ieper.be

CAMBIO AUTODELEN
Voor wie (professioneel of privé) minder dan 10.000 kilometer per jaar rijdt met de wagen, is het ﬁnancieel en
ecologisch interessanter om voor een deelauto te kiezen.
Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende
kopzorgen van onderhoud, verzekering… Er staan twee
Cambio-deelauto’s ter beschikking: een aan de voorzijde
van het station en een op de hoek van het Sint-Maartensplein en de Janseniusstraat.
• https://www.ieper.be/cambio

CENTRUM AMBULANTE
REVALIDATIE DE KLINKER
IEPER vzw
Het centrum biedt hulp bij taal-, spraak- en leerstoornissen, algemene ontwikkelingsstoornissen, autismespec25 | IEPER INFO

trumstoornissen, ADHD-kinderen, niet-aangeboren hersenletsels bij kinderen en jongeren en gehoorstoornissen
bij kinderen, jongeren en volwassenen.
Open: maandag 13 tot 19 u., dinsdag tot donderdag 8.30
tot 12 u. en 13 tot 19 u., vrijdag 8.30 tot 12 u. en 13 tot 18 u.,
zaterdag 8 tot 12 u. Enkel op afspraak.
• De Klinker, Cartonstraat 53, 8900 Ieper
Tel. 057 208 421
Fax 057 216 430
info@cardeklinker.be
www.cardeklinker.be
Ooreka! Dienst voor gehoorzorg
Onder dezelfde vzw ressorteert de dienst voor gehoorzorg,
waar personen met een gehoorstoornis terechtkunnen
voor aanpassing van hoorapparaten en aanschaf van toebehoren. De verantwoordelijke van de dienst is audioloog.
• Cartonstraat 53, 8900 Ieper
Tel. 057 208 421 (liefst vooraf afspraak maken)

CENTRUM GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG LARGO
Op CGG Largo kunnen volwassenen, jongeren en kinderen
terecht die worden geconfronteerd met problemen van
psychische of psychiatrische aard. Het CGG bestaat uit een
team van psychiaters, psychologen, maatschappelijk assistenten en administratieve medewerkers.
Het 60+ team is er voor senioren die psychosociale moeilijkheden ondervinden (verlieservaringen, depressie,…)
• Diksmuidsestraat 68, 8900 Ieper
Tel. 057 219 986
Fax 057 421 023
Ieper@cgglargo.be
www.cgglargo.be/

CENTRUM LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)
Gratis begeleiding voor schoolgaanden en hun ouders van
de vrije scholen en gemeentescholen van Ieper en de
brede regio. Vragen in verband met leerproblemen, gezondheid en vaccinaties, gedragsproblemen thuis en op
school, informatie studiekeuze.
Open (op afspraak): maandag en dinsdag 8.30 tot 12 u. en
13.30 tot 17.30 u., woensdag tot vrijdag 8.30 tot 12 u. en
13.30 tot 16.30 u.
• Vrij CLB Ieper, Bukkersstraat 38, 8900 Ieper
Tel. 057 216 048
Fax 057 215 485
info@clb-ieper.be
www.vclb-west.be
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• CLB van Gemeenschapsonderwijs
Open (op afspraak): iedere werkdag 8.30 tot 12 u.
en 13 tot 16.30 u.
• CLB GO, Minneplein 42, 8900 Ieper
Tel. 057 200 895
Fax 057 217 598
clb.westhoek@g-o.be

CENTRUMMANAGEMENT IEPER VZW
Centrummanagement Ieper vzw wil de leefbaarheid en
commerciële aantrekkingskracht van de Ieperse binnenstad versterken. Meer bezoekers en een ﬂorerend handelsleven via een intense samenwerking tussen stadsbestuur
en lokale handelaars, luidt de opdracht. De vzw is een onafhankelijke organisatie met een eigen structuur en ﬁnanciële middelen.
• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be

CENTRUM VOOR ALGEMEEN
WELZIJNSWERK
CAW De Papaver
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Papaver is een pluralistische en autonome organisatie die het
welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen wil bevorderen door psychosociale hulp te bieden, signalen uit te
sturen en te wijzen op gewenste veranderingen, vooruitziend te handelen op probleemsituaties in absolute discretie. Deze dienstverlening is gratis.
• Maloulaan 43, 8900 Ieper
Tel. 057 220 930
onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
jac@cawcentraalwestvlaanderen.be
www.cawcentraalwestvlaanderen.be

CO7
CO7 is het samenwerkingsverband voor cultuur, erfgoed en
archeologie tussen 7 gemeenten in de Zuidelijke Westhoek. CO7 stelt alles in het werk om het cultureel erfgoed
in de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke onder de
aandacht te brengen. Thema's zoals (mondelinge) tradities
en verhalen, de nabijheid van de grens, het landbouwleven en het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog zet ze in
de kijker. Digitalisering van erfgoed en erfgoededucatie
zijn twee andere pijlers. Ontdek de geschiedenis van de
streek in oude beelden en historische kranten op
www.westhoekverbeeldt.be. CO7 zet eigen projecten op,
steunt en begeleidt initiatieven, werkt samen met vrijwilli-

gers en stimuleert samenwerking over grenzen van organisaties en sectoren heen.
• CO7, Grote Markt 1, 8970 Poperinge
Tel. 057 346 694
erfgoedcel@co7.be
Monumentenzorg, landschapszorg en archeologie
Binnen het cultureel samenwerkingsverband CO7 tussen 7
gemeenten in de regio is er een eigen intergemeentelijke
archeologische dienst, Archeo7. Heb je vragen rond archeologie, heb je weet van archeologische resten die bedreigd
worden,… contacteer dan archeologie@co7.be.

COMMUNICATIE
Bij de dienst Communicatie, Onthaal en Interne dienstverlening in het Auris kan je terecht voor allerhande mondelinge en telefonische vragen (ook via e-mail) over de
diensten en werking van het stadsbestuur, wegwijsinformatie over de stadsdiensten, informatie en reservatie van
de vergaderzalen en de schriftelijke aanvragen recepties,
vieringen, toelatingen en relatiegeschenken, aanvragen
voor organisatie van evenementen, aankondiging van evenementen en activiteiten in stadspublicaties; de informatiepagina "IeperActief" in Deze Week, het maandelijkse
stadsmagazine "Iedereen Ieper", informatie in de stedelijke informatiegids Wegwijs Ieper, opmerkingen, suggesties en voorstellen inzake de stadspublicaties en website,
contacten met de pers, meldingskaarten en de verwerking
ervan (het melden van defecten, knelpunten, aanvraag ophaling groot huisvuil en oude metalen, inschrijvingen voor
de zesmaandelijkse onthaaldag voor nieuwe inwoners en
aanvraag klasbezoeken in het Auris, …..
• communicatie, Auris,
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 610
communicatie@ieper.be

CONTROLECENTRUM IEPER
Administratie ondernemings- en inkomensﬁscaliteit (AOIF)
Grondig nazicht van dossiers van zelfstandige ondernemingen, vrije beroepen, vennootschappen en vzw’s op
vlak van btw en directe belastingen.
Open op afspraak.
• Arsenaalstraat 4A, 8900 Ieper
Tel. 025 761 440
Fax 025 797 745
meow.antenne.305@minfin.fed.be
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CONTROLE DEELTIJDS WERKEN
Ben je jonger dan 50 jaar, dan moet je je om de drie
maanden bij jouw gemeente aanbieden om de controleformulieren C3-deeltijds voor de volgende drie maanden
te laten valideren. Dit kan bij de snelbalie in het AC Auris.
Op het einde van elke maand moet je het gevalideerde en
correct ingevulde formulier C3-deeltijds aan jouw uitbetalingsinstelling bezorgen.
• snelbalie, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
leven@ieper.be
Tel. 057 451 601

CRISISNETWERK
ARRONDISSEMENT IEPER
Het crisisnetwerk is een samenwerkingsverband tussen
hulpverleners, eerstelijnsdiensten, residentiële diensten
en de lokale politie. Bij een crisissituatie (mishandeling,
huisbrand, echtelijke ruzie,...) rijst soms een verblijfsprobleem. Indien familie- of vriendenhulp ontbreekt, kan het
slachtoﬀer voor korte opvang en/of een ondersteunend
gesprek terecht in het crisisnetwerk.
• Welzijnsraad Arrondissement Ieper (WAI),
Korte Meersstraat 6, 8900 Ieper
Tel. 057 229 091
Fax 057 205 674
info@welzijnsraad-ieper.be
welzijnsraad.ieper@pandora.be
www.welzijnsraad-ieper.be

CULTUURCENTRUM IEPER (CCI)
Het CultuurCentrum Ieper verzorgt een eigen aanbod en
heeft een receptieve functie (voor podiumactiviteiten, tentoonstellingen, educatieve activiteiten). Je kan een gratis
seizoensbrochure aanvragen die je een overzicht geeft van
alle activiteiten, georganiseerd door het CCI. Alle activiteiten zijn terug te vinden op https://www.hetperron.be/.
Hier kan je ook lidkaarten en tickets voor alle voorstellingen online reserveren.
Zaalverhuur
Plan je een voorstelling of een concert? Wil je misschien
een lezing of cursus inrichten? Plan je een vergadering,…?
Het Perron beheert verschillende zalen in Ieper. De infrastructuur is zeer verscheiden en gaat van vergaderruimtes
tot een schouwburg met heel wat technische uitrusting.
Hierbij vind je een overzicht van de diverse locaties:
• CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1 met theaterzaal
(540 plaatsen), polyvalente zaal, tentoonstellingsruimte,
vergaderzalen, repetitielokalen, administratieve ruimtes….
• CC Ieper Stadsschouwburg (Vandenpeereboomplein)
met theaterzaal (400 zitplaatsen)
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Voor info en reservaties kan je Het Perron contacteren van
dinsdag tot en met vrijdag, bij voorkeur per e-mail naar
zalen.ccieper@ieper.
Ontmoetingscentra in de deelgemeenten
De ontmoetingscentra in de deelgemeenten worden beheerd door de plaatselijke zaalraden en zaalverantwoordelijken. Zij worden gecoördineerd en begeleid vanuit Het
Perron.
In de ontmoetingscentra kunnen zowel verenigingen als
alle Ieperlingen terecht. Verenigingen kunnen een zaal reserveren voor vergaderingen, bijeenkomsten, workshops.
Particulieren kunnen er terecht voor een babyborrel, communiefeest, familiereünie, pensionering.
Verjaardagsfeesten worden niet toegelaten, fuiven kunnen
in sommige OC’s onder bepaalde voorwaarden. Gebruik
van versterkte muziek bij particulier gebruik is in geen
enkel OC toegelaten. Meer info kan je verkrijgen bij de
zaalverantwoordelijken.
• OC Ten Vrielande, Boezinge
Brugstraat 27, 8904 Boezinge
Tel. 057 422 312
• OC Den Briel, Brielen
Brielensestraat 3, 8900 Brielen
Tel. 057 208 651
• OC Dikkebus
Dikkebusseweg 480, 8900 Ieper
Tel. 057 213 222
• OC Den Elver
Vlamertingestraat 34 B, 8906 Elverdinge,
Tel. 057 422 820
• OC De Oude School
Neerwaastensestraat 10a, 8902 Hollebeke
Tel. 057 204 155
• OC Cieper
Brugseweg 309, 8900 Sint-Jan
Tel. 057 207 895
• OC Vlamertinge
Poperingseweg 483, 8908 Vlamertinge
Tel. 057 239 480 (Muzieklokaal)
Tel. 057 239 400 (Sportzaal)
• Gemeentehuis Vlamertinge
Poperingseweg 268, 8908 Vlamertinge
Tel. 057 203 410
• OC Kasteelwal
Voormezele-Dorp 8, 8902 Voormezele
Tel. 057 201 388
• OC Ridders de Stuers
Werviksestraat 6, 8902 Zillebeke
Tel. 057 201 289
• OC In ’t Riet
Seelbachdreef 4, 8902 Zillebeke
Tel. 057 203 722
• OC Dorpsfeestzaal Zuidschote
Zuidschote-Dorp 17, 8904 Zuidschote
Tel. 057 422 823
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• OC De Potyze
Zonnebeekseweg 309-311, 8900 Ieper
Tel. 057 202 266
• CultuurCentrum Ieper, Fochlaan 1, 8900 Ieper
Tel. 057 239 480
cultuurcentrum@ieper.be
zalen.ccieper@ieper.be
https://www.hetperron.be

DÉ ACADEMIE

Afdeling beeldende kunst
Aan de hand van uiteenlopende materialen en technieken
kan je in de afdeling beeldende kunst je fantasie de vrije
loop laten. Les volgen kan in Ieper hoofdschool, Ieper
Capucienenstraat, Boezinge, Dikkebus, Elverdinge, Langemark-Poelkapelle, Vlamertinge, Zillebeke, Kemmel en
Zonnebeke. Daarnaast hebben we in de hoofdschool ook
een audiovisueel atelier waar je met video’s fototoestellen, computers… aan de slag kan.
Ook jongeren van 12 tot 17 kunnen er (Ieper en Boezinge)
volop experimenteren met papier, klei, gips, karton, plastic, hout, fotograﬁe… In het digitaal atelier daarentegen
kan je je zelfgemaakte creaties digitaal bewerken of digitale beelden manipuleren. (Animatie)ﬁlm en fotograﬁe
komen ook volop aan bod. Het digitaal atelier kan je volgen op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag in Ieper
(hoofdschool).
Volwassenen kunnen zonder vooropleiding starten in de
optie tekenen, schilderen, beeldhouwen, keramiek, projectatelier of fotokunst. Je kan kiezen tussen één lesmoment per week of twee. Wie geen keuze kan maken, is
welkom in ons kennismakingsatelier. Zoals de naam het
zegt maak je er kennis met de verschillende disciplines die
wij in onze academie aanbieden.
• Weverijstraat 33, 8900 Ieper
Tel. 057 239 460
academie.beeldendekunst@ieper.be
Afdeling muziek
Wie 6 jaar is en houdt van muziek moet beslist de muziekafdeling een bezoekje brengen. Vanaf 8 jaar start je met

jouw favoriete instrument naast 2 uur Muziekatelier. Je kan
les volgen in Ieper hoofdschool of in de vestigingsplaatsen
Capucienenstraat Ieper, Boezinge, Zillebeke, Langemark Poelkapelle, Dranouter, Beselare, Zonnebeke en Passendale. Ook volwassenen kunnen meteen starten met een
combinatie van Muziekatelier en instrumentles.
• Weverijstraat 35, 8900 Ieper
Tel. 057 239 460
academie.muziekwoord@ieper.be
Afdeling woord
Je wil iets zeggen, maar de juiste woorden komen niet? Of
alles klinkt behoorlijk dialectisch en je besluit toch maar te
zwijgen? De afdeling woord biedt de oplossing. Voor achtjarigen is er de cursus Woordatelier (Ieper hoofdschool,
Ieper Capucienenstraat, Boezinge, Langemark - Poelkapelle, Zonnebeke, Passendale en Beselare. In het middelbaar kan je woordlab volgen met focus op spelen,
vertellen of spreken. Ook volwassenen hoeven niet op hun
honger te blijven zitten. Een groep toespreken, je plankenkoorts de baas blijven, het beest in je loslaten op een podium: de professionele docenten leren je het allemaal.
• Weverijstraat 35, 8900 Ieper
Tel. 057 239 460
academie.muziekwoord@ieper.be

DE LIJN

De volgende buslijnen die Ieper aandoen:
Lijn 1
Centrumbus Ieper
Lijn 20 Diksmuide - Merkem - Ieper
Lijn 40 Torhout - Kortemark - Staden - Langemark Ieper
Lijn 50 Veurne Alveringem - Oostvleteren - Ieper
Lijn 51
Veurne - Roesbrugge - Poperinge - Ieper
Lijn 60 Abele - Poperinge - Vlamertinge - Ieper
Lijn 70 Nieuwkerke - Kemmel - Ieper
Lijn 71
Nieuwkerke - Dranouter - Dikkebus - Ieper
Lijn 72
Le Bizet - Mesen - Wijtschate - Ieper
Lijn 84 Moeskroen - Rekkem - Menen - Geluwe - Ieper
Lijn 89 Komen - Houthem - Ieper
Lijn 94 Roeselare - Moorslede - Zonnebeke - Ieper
Lijn 95 Roeselare - Westrozebeke - Langemark Sint-Jan - Ieper
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Belbus Ieper
Biedt de trein of een vaste lijn geen of slechts een gedeeltelijke oplossing voor jouw verplaatsing? Dan kan je je verplaatsing misschien wel maken met de belbus. De belbus
rijdt in een belbusgebied en stopt na reservatie aan de
belbushaltes. Contacteer de belbuscentrale om na te gaan
of jij op pad kan met de belbus. Hou er rekening mee dat
je enkel met de belbus mee kunt als er geen andere mogelijkheid is met de vaste bus of de trein, en dat we je verplaatsing met de belbus enkel kunnen reserveren als er
nog plek is voor jouw verplaatsing.
Belbus 28 – Houthulst – Langemark – Poelkapelle – Ieper
Belbus 29 – Ieper – Poperinge
Om een rit te maken met de belbus, bel je naar de belbuscentrale op het nummer: 059 565 256.
Openingsuren belbuscentrale: maandag tot vrijdag 6 tot
19.30 u., zaterdag, zon- en feestdag 7.30 tot 15 u.
Neem minstens 1 uur voor jouw rit contact op met de belbuscentrale. Je kan maximaal 30 dagen op voorhand reserveren.
Voor een belbusfolder (route en dienstregeling) kan je terecht bij de chauﬀeur, De Lijnwinkel, de inkombalie van
het AC Auris of consulteer je www.delijn.be.
Lijnwinkel Ieper Station
Een biljet kopen of abonnement verlengen? Vragen over
dienstregelingen of trajecten? In de Lijnwinkel helpt men
je graag verder.
Openingsuren De Lijnwinkel Ieper (stationsplein):
• Maandag en dinsdag: 10u30 tot 17u30
• Woensdag: 9 tot 16u
• Donderdag en vrijdag: 7u30 tot 14u30
• Zaterdag: 9 tot 16u
• Zon- en feestdagen: gesloten
Derde-betalerkaart 6 euro (Gemeentekaart)
Alle reizigers die binnen de stadsgrenzen van Ieper de bus
nemen, betalen 0,60 euro per rit met een rittenkaart
derde-betaler. De enige voorwaarde is dat de op- en afstaphalte van de verplaatsing binnen de stadsgrenzen van
Ieper liggen.
De Gemeentekaart is enkel voor de inwoners en te koop
via de balie van de dienst toerisme en de onthaalbalie in
AC Auris.
Centrumbus
Elke dag tussen 9 en 16u (op zondag vanaf 10u) kan men
gebruik maken van de Ieperse centrumbus. De bus rijdt
om de 15 minuten een traject met haltes aan het station,
randparking Rijselsepoort, Sint-Pieterskerk, Grote Markt
en Elverdingestraat (halte gevangenis). Een rit met de centrumbus kost slechts 0,50 euro.

DE WATERGROEP

De Watergroep heeft als kerntaak: klanten 24 uur per dag
en 7 dagen op 7 voorzien van gezond en lekker drinkwater.
Daarnaast heeft De Watergroep ook een uitgebreid dienstenaanbod op het vlak van gemeentelijk afvalwaterbeheer
en zorgt het voor industriewater op maat voor bedrijven.
Voor technische defecten of klachten kan je tijdens de kantooruren bij De Watergroep Sectoraal dienstencentrum
Westhoek (Poperinge) terecht. Buiten de kantooruren
(vanaf 16.30 uur) en tijdens de weekends bel je het nummer 016 301 340. De tarieven voor waterverbruik kan je
raadplegen op www.dewatergroep.be
• De Watergroep - Klantendienst West-Vlaanderen,
Roggelaan 2, 8500 Kortrijk
info.west.vlaanderen@dewatergroep.be
www.dewatergroep.be
Algemeen contactnummer: 02 238 96 99
De klantendienst zijn elke werkdag open van 8 uur tot 12
uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur (uitgezonderd op donderdagvoormiddag).

DIEREN EN DIERENWELZIJN
Dierenasiel Ieper
Heb je een kat of hond gezien of gevonden? Of wil je er
eentje adopteren? Dan kan je terecht bij het dierenasiel in
Ieper.
Openingstijden: elke namiddag van 14 tot 16 u., gesloten
op zon- en feestdagen
• dierenasiel Ieper, Oudstrijderslaan 10, 8900 Ieper
Tel. 057 219 100 (tussen 14 tot 16 u.)
info@dierenasielieper.be
www.dierenasielieper.be
Zag je een loslopende hond? Meld dit bij de lokale politie
op het nummer 057 230 500. Bij vermoedens van dierenverwaarlozing kan je ook contact opnemen met de lokale
politie. In een zeer dringende situatie kan je ook contact
opnemen met de politie via het noodnummer 101.

• De Lijnwinkel Ieper, Ieper Station, 8900 Ieper
Tel. 070 220 200
www.delijn.be
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Vogelopvangcentrum
Wie een ziek of gekwetst in het wild levend dier vindt, kan
contact opnemen met de erkende Vogelopvangcentra in
Oostende of Beernem. Deze centra beschikken over de nodige oﬃciële vergunningen om beschermde vogels en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. De
centrumverantwoordelijke en de meewerkende dierenartsen belasten zich met de verzorging, de revalidatie en het
opnieuw vrijlaten van noodlijdende wilde dieren en dit in
de beste omstandigheden.
• VOC Oostende
Provinciaal Domein Raversijde
Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende
Tel. 059 806 766
voc.oostende@vogelbescherming.be
VOC Beernem
Bulskampveld/Lippensgoed
Bulskampveld 8, 8730 Beernem
Tel. 050 790 959
voc.beernem@gmail.com

EENSLUIDEND VERKLAARDE KOPIE
Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van
een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na
of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst
er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document. Meebrengen:
het originele document en een goed leesbare kopie (afschrift diploma, factuur, attest...).
Uitzonderingen
Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen
je geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen
van een document. Voor de federale overheid betekent dit
in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en
RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de
NMBS, bpost en Belgacom.
• snelbalie, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
info@ieper.be

DRANKVERGUNNING
Om gegiste en/of sterke dranken te mogen verstrekken en
schenken, heb je een vergunning nodig. Deze vergunning
wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente waar de drankslijterij gevestigd is. Het aanvraagformulier vind je terug op
www.ieper.be. De vergunning zal je worden afgeleverd indien je aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Je kan pas
een horecazaak uitbaten na aﬂevering van de drankvergunning.
Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (zoals bijvoorbeeld buurtwinkels) hebben deze vergunning niet nodig.
• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be

DRUGS
Kompas - Ambulante Drugzorg Ieper
Individueel, therapeutisch programma voor druggebruikers. Op inhoudelijk vlak wordt zowel gewerkt aan het gebruikersgedrag als aan de onderliggende problemen
(emotionele problemen, identiteitscrisis...).
Voor wie? Al wie met drugs te maken heeft (de gebruikers
zelf, een familielid of vriend/vriendin van de gebruiker,
leerkrachten, opvoeders...).
• Oude Houtmarktstraat 11, 8900 Ieper
Tel. 057 424 144
Fax 057 212 669
adk.algemeen@kompasvzw.be
www.kompasvzw.be
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Katholieke kerk
Decanaal secretariaat, Janseniusstraat 7, 8900 Ieper,
tel. 057 200 596, fax 057 203 200,
decanaat.ieper@parochies.kerknet.be,
www.kerkinieper.be
Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede Ieper
Parochie Sint-Maarten en Sint-Niklaas
Vieringen: zaterdag om 17.00 u. Eucharistieviering zondag om 10.30 u. Eucharistieviering en om 18.00 u.
Eucharistieviering
Pastoor-moderator: Roland Hemeryck, Janseniusstraat 5,
8900 Ieper, tel. 057 200 596
Parochie Sint-Pieter
Vieringen: zondag om 11.30 u. Eucharistieviering
Pastoor : Ettien N’Guessan, Bukkersstraat 11b, 8900 Ieper,
M. 0486 811 350
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Parochie: Sint-Jacob
Vieringen: zaterdag om 15.45 u. Eucharistieviering
Pastoor: Ettien N’Guessan, Bukkersstraat 11b, 8900 Ieper,
M. 0486 811 350
Parochie: O.-L.-Vrouw Middelares
Vieringen: zaterdag om 18.00 u. (elke 2de , 4de zaterdag
van de maand)- zondag om 8.30 u. en elke eerste vrijdag
van de maand om 17.30u. Eucharistieviering
Pastoor: Ettien N’Guessan, Bukkersstraat 11b, 8900 Ieper,
M. 0486 811 350
Sint-Jan
Parochie Sint-Jan
Vieringen: zondag om 10.00 u. Eucharistieviering
(1ste-3de (-5de ) zondag van de maand)
Parochieassistente: Zr. Lieve Desodt, Janseniusstraat 7,
8900 Ieper, tel. 057 200 596, M. 0493 679 619
Vlamertinge
Parochie: Sint-Vedastus
Vieringen: zaterdag om 16.30 u. Eucharistieviering
Pastoor: Mathias Parret, Janseniusstraat 3, 8900 Ieper,
tel. 057 367 588, M. 0499 355 334
Dikkebus
Parochie Sint-Jan Baptist
Vieringen: zondag om 9.15 u., elke 1ste, 3de en 5de
zondag van de maand
Pastoor: Mathias Parret, Janseniusstraat 3, 8900 Ieper,
tel. 057 367 588, M. 0499 355 334
Hollebeke
Parochie: O.-L.-Vrouw Geboorte Hollebeke
Vieringen: zondag om 10.00 u., elke 2de en 4de zondag
van de maand
Pastoor-moderator: Roland Hemeryck, Janseniusstraat 5,
8900 Ieper, tel. 057 200 596
Voormezele
Parochie: O.-L.-Vrouw
Vieringen: zondag om 9.15 u., elke 2de en 4de zondag van
de maand
Pastoor: Mathias Parret, Janseniusstraat 3, 8900 Ieper,
tel. 057 367 588, M. 0499 355 334
Zillebeke
Parochie: Sint-Catharina
Vieringen: zaterdag om 18.00 u. Eucharistieviering elke
1ste-3de (-5de) zaterdag van de maand
Pastoor: Mathias Parret, Janseniusstraat 3, 8900 Ieper,
tel. 057 367 588, M. 0499 355 334
Boezinge
Parochie Sint-Michiel
Vieringen:
• indien 4 zondagen : 1ste & 3de zaterdag om 18.00 u.

Eucharistieviering 3de zondag om 10.00 u.
Eucharistieviering
• indien 5 zaterdagen : 1ste & 3de & 5de zaterdag om
18.00 u. Eucharistieviering
• indien 5 zondagen : 3de & 5de zondag om 10.00 u.
Eucharistieviering
Pastoor-moderator: Roland Hemeryck, Janseniusstraat 5,
8900 Ieper, tel. 057 200 596
Elverdinge
Parochie: Sint-Petrus en Paulus
Vieringen: 2de & 4de zondag om 10.00 u.
Eucharistieviering
Pastoor: Mathias Parret, Janseniusstraat 3, 8900 Ieper,
tel. 057 367 588, M. 0499 355 334
Brielen
Parochie: O.-L.-Vrouw
Vieringen: 1ste zondag om 10.00 u. Eucharistieviering
Pastoor : Ettien N’Guessan, Bukkersstraat 11b, 8900 Ieper,
M. 0486 811 350
Zuidschote
Parochie: Sint-Leonardus
Vieringen: 2de & 4de zaterdag om 18.00 u.
Eucharistieviering
Pastoor-moderator: Roland Hemeryck, Janseniusstraat 5,
8900 Ieper, tel. 057 200 596
Anglicaanse kerk
St. George’s Memorial Church, Elverdingestraat 1,
8900 Ieper
Kapelaan: Revd Gillian Trinder
• http://www.stgeorgesmemorialchurchypres.com/,
Tel. 057 421 105
Protestantse Kerk in België
Beluikstraat 19, 8900 Ieper
• http://www.protestantsekerkieper.com,
Nele Lemaire (secretaris kerkenraad),
M. 0474 391 113,
nelemaire@hotmail.com
Jehovah’s Getuigen Ieper
Pilkemseweg 52, 8900 Ieper, tel. 057 216 066
• http://www.jw.org/nl/
Evangelische Kerk De Hoeksteen
Ontmoetingen wekelijks op zondag van 9.30 tot 11.00 u.
Eredienst en op dinsdag van 10.00 tot 11.00 u. Gebedsuur
• Potijzestraat 69, 8900 Ieper, tel. 057 212 936,
info@ekdehoeksteen.be
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Christengemeente Peniel
Pastor Albrecht Vanroose
• Boezingestraat 103, 8906 Ieper-Elverdinge,
Tel. 057 421 211, www.peniel.be

ERFRECHTVERKLARING EN/OF
ATTEST VAN ERFOPVOLGING
Bij een overlijden worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd. Om delen van een erfenis vrij te
maken zal de bankinstelling een attest van erfopvolging of
een akte van erfopvolging vragen. Hiervoor kan je terecht
bij het bevoegde registratiekantoor of een notaris.
Attest van erfopvolging
Ga naar het bevoegde registratiekantoor van de woonplaats van de overledene, voor Ieper is dit:
Registratiekantoor te Ieper
Arsenaalstraat 4a, 8900 Ieper
T 02 57 544 99
Op basis van de inlichtingen waarover je beschikt, krijg je
van het registratiekantoor een aanvraagformulier. De ontvanger van het registratiekantoor levert het attest af nadat
hij alle nodige raadplegingen en onderzoeken heeft gedaan, dit duurt ongeveer 4 weken.
Akte van erfopvolging
Deze akte levert een notaris af.
Erfrechtverklaring
Instanties zoals bijvoorbeeld het ziekenfonds vragen soms
om een erfrechtverklaring. Neem hiervoor contact op met
de dienst burgerzaken van de laatste woonplaats van de
overledene.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
leven@ieper.be
Tel. 057 451 720

FIETSVERHUUR
Wil je Ieper met de ﬁets ontdekken? Hier heb je een aantal
adressen om een ﬁets te huren.
• Camping Jeugdstadion, Bolwerkstraat 1, 8900 Ieper,
tel. 057 217 282, info@jeugdstadion.be,
www.jeugdstadion.be
• Hotel Ambrosia, D'Hondtstraat 54, 8900 Ieper,
tel. 057 366 366, info@ambrosiahotel.be,
www.ambrosiahotel.be/nl/ﬁetsverhuur-ieper/
• Noyelle Sport, Goesdamstraat 23, 8900 Ieper,
tel. 057 201 397
• Chez Marie, Neermarkt 6, 8900 Ieper, tel. 057 200 206,
www.chezmarie-ieper.be
• Bikingbox Cycletours. Meeting point: ’t Iepertje,
Menenstraat 12, 8900 Ieper, tel. 0477 592 382,
info@bikingbox.be

• Ieperbikes, Dikkebusseweg 106, 8900 Ieper,
tel. 0472 235 458, koen@ieperbikes.be,
http://www.ieperbikes.be/
• Sporttrack, Dikkebusvijverdreef 21, 8908 Vlamertinge,
tel. 057 215 565 - GSM. 0475 455 666,
mail@sporttrack.be, www.sporttrack.be
• Gelimarenting, www.gelimarenting.be

FOREN EN (WIJK)KERMISSEN

Jaarlijks worden twee foren georganiseerd op de Ieperse
Grote Markt. De Kattenfoor vindt plaats van de vrijdag voor
de tweede zondag na aswoensdag tot en met de derde
zondag na aswoensdag. De Thuyndagfoor vindt plaats
vanaf de zaterdag voor de eerste zondag van augustus tot
en met de maandag na de tweede zondag van augustus.
Indien 15 augustus op een dinsdag of woensdag valt, loopt
de foor door tot en met 15 augustus.
Standplaatsen op de Foren worden toegewezen door het
College van Burgemeester en Schepenen. Standplaatsen op
een wijkkermis of een kermis in een deelgemeente worden
toegewezen door het inrichtende bestuur van de desbetreffende kermis.
• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be
Ieperse wijkkermissen
• Augustijnenwijk: 2de weekend van augustus (tweejaarlijks)
• Hovelandwijk: weekend na 21 juli
• Ligywijk: 2de weekend september
• Potyze: 1ste weekend van september
• Sint-Pieterswijk: 1ste weekend van juli
• Torrepoort: 3de weekend van juli
• Vogelzang: 4de weekend van augustus (tweejaarlijks oneven jaren)
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Kermissen in de deelgemeenten en hun wijken
• Boezinge dorp: vierde zondag van juli
• Boezinge ’t Hooghe: laatste zondag van mei
• Brielen: derde zondag van september
• Dikkebus: laatste zondag van juni, de zondag het dichtst
bij het feest van St.-Jan den Doper
• Elverdinge: laatste zondag van juni
• Hollebeke: tweede zondag van september - feest O.L.V.
Geboorte
• Lizerne: derde zondag van mei
• Sint-Jan: laatste zondag van augustus, de zondag na Bartholomeus
• Vlamertinge Brandhoek: tweede weekend van mei
• Vlamertinge dorp: eerste zondag na 10 mei en eerste zondag van oktober
• Vlamertinge Geithoek: vierde zondag van september
• Voormezele: eerste zondag na Pinksteren en voorlaatste
zondag van augustus
• Zillebeke: laatste zondag van augustus
• Zuidschote : tweede zondag van september

GEBOORTEAANGIFTE
De aangiftetermijn bedraagt 15 dagen, zaterdagen, zondagen
en wettelijke feestdagen inbegrepen. De dag van de geboorte wordt in die termijn niet meegeteld. Indien de 15de
dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag valt, mag
de termijn tot de eerstvolgende werkdag worden verlengd.
De aangifte mag worden gedaan door de vader en/of de
moeder. Er zijn geen twee getuigen meer nodig. Wel is de
leiding van het ziekenhuis of de kraaminrichting verplicht
de eerstvolgende werkdag na de geboorte de ambtenaar
van de burgerlijke stand hiervan in kennis te stellen. Die
verplichting geldt ook voor de dokter of vroedvrouw in
geval van een geboorte thuis of op een andere plaats dan
de kraaminrichting.
Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen, brengt de
ambtenaar van de burgerlijke stand het ziekenhuis of de
kraaminrichting op de hoogte. De ambtenaar van de burgerlijke stand mag geen laattijdige geboorteaangifte aannemen. Na de voorgeschreven termijn kan alleen een
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg de geboorte
vaststellen.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
leven@ieper.be
Tel. 057 451 720
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GEBOORTEPREMIE - KADOBON
De stad Ieper kent aan de moeder die haar wettelijke
woon- en verblijfplaats te Ieper heeft op het ogenblik van
de geboorte van een kind, een premie toe onder de vorm
van een kadobon van 40 euro.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
leven@ieper.be
Tel. 057 451 720

GEVANGENIS
De gevangenis in Ieper is het arresthuis van de gerechtelijke
arrondissementen Ieper en Kortrijk.
Soms wordt over de gevangenissen gesproken met de termen ‘arresthuizen’ en ‘strafhuizen’. De arresthuizen zijn de
gevangenissen voor personen die nog niet veroordeeld zijn
en in voorlopige hechtenis zitten. Strafhuizen zijn de gevangenissen voor de veroordeelden. Maar in de praktijk verblijven in de meeste gevangenissen zowel veroordeelden als
personen in voorlopige hechtenis, en dat door de overbevolking. Voor administratieve aangelegenheden en afspraken
met de directeur: vooraf telefonisch contact opnemen.
• Elverdingestraat 72, 8900 Ieper
Tel. 057 220 500
Fax 057 219 545
https://justitie.belgium.be

GEZONDHEID
Medisch Milieukundige van het LOGO Midden West-Vlaanderen
Taken van de Medisch Milieukundige:
• behandeling van vragen en klachten gerelateerd aan
milieu en gezondheid
• een antwoord geven op informatieve vragen gerelateerd
aan milieu en gezondheid
• voordrachten geven rond milieu en gezondheid
• ondersteuning bieden aan projecten gerelateerd aan
milieu en gezondheid
• signaleren van problematische situaties aan de bevoegde instanties
• LOGO Midden West-Vlaanderen,
Mandellaan 101, 8800 Roeselare
Tel. 051 231 741
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GROENDIENST

Dagvissen
Een vergunning voor het dagvissen kost 10 euro per hengel
voor meerderjarigen en 5 euro per hengel voor minderjarigen. Met een maximum van 4 hengels per vergunning.
Nachtvissen
Een vergunning voor het nachtvissen kost 80 euro per vergunning (maximum 4 hengels).
Vijvers
Voor Dikkebus- en Zillebekevijver geldt een regeling via de
concessiehouders (resp. Zillebeekse Vijvervissers en Sportvisserij Vlaanderen). Voor Zillebekevijver kan je hengelen
vanop de steigers rondom de vijver. In beide gevallen kan
je ook een dagvergunning ter plaatse kopen (in Dikkebus
staat zelf een automaat).
Openbare wateren
Voor het hengelen in de openbare wateren (Kanaal IeperIjzer, vaart Ieper-komen, Palingbeek,…) dien je in het bezit
te zijn van een vergunning: een visverlof. Het visverlof is
verplicht voor mensen die recreatief vissen op de buitenlandse wateren van het Vlaamse Gewest. Dit visverlof is
online aan te vragen via www.visverlof.be of via alle postkantoren te bekomen.

De afdeling openbaar domein - groendienst staat in voor de
aanleg en het onderhoud van het openbaar groen en beheert o.a. de stadsparken, de vestingen, het groen in woonwijken, langs wegen, speelpleinen en begraafplaatsen. Ook
zorgt de groendienst voor de aanplanting van bloembakken
en zomerperkplanten. Verder staan de groenarbeiders in
voor de begravingen, de opruiming van zwerfvuil en sluikstorten en het ledigen van de afvalbakken
• afdeling openbaar domein - groendienst,
Rijselsepoort 6, 8900 Ieper
Tel. 057 239 530
groendienst@ieper.be

HENGELEN IN IEPER

• financiën, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 830
financiën@ieper.be
In het weekend: dienst toerisme,
Grote Markt 34, 8900 Ieper
Tel. 057 239 220

HET VLAAMSE KRUIS
Het Vlaamse Kruis is een hulporganisatie met afdelingen
en kernen verspreid over Vlaanderen. De vzw biedt EHBOopleidingen aan, verzorgt hulpposten op evenementen en
manifestaties en is oproepbaar als eerstelijnshulp in geval
van ramp. Daarnaast kan je ook beroep doen op de ziekenwagendienst van het Vlaamse Kruis.
• Vlaamse Kruis Ieper, Brugseweg 179B, 8900 Ieper
Tel. 057 207 575
www.hetvlaamskruis.be

HORECA
Als exploitant van een Iepers café, restaurant of hotel kan
je lid worden van de beroepsvereniging "Horeca Vlaanderen Regio Ieper". Leden krijgen informatie over juridische
bijstand, hotelﬁches, vergunning voor sterke dranken, kortingen bij SABAM en het maandelijks Horeca-vakblad.
Hengelen in de Vestingen kan enkel vanop de steigers aan
de buitenzijde van de vestinggrachten. Een hengelvergunning is te bekomen bij de dienst Toerisme (Grote Markt 34)
of de onthaalbalie Auris (Ter Waarde 1).

• Tel. 057 202 764
info@horecaieper.be
http://www.horecaieper.be/site/
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HUISNUMMERS
Elk gebouw, zowel een gezinswoning als een gebouw voor
administratief, commercieel of industrieel gebruik, dient
voorzien te zijn van een huisnummer. Bij een nieuwbouw
dient het huisnummer aangebracht te worden uiterlijk een
maand na de voltooiing ervan. De algemene politieverordening voorziet dat de huisnummering moet aangebracht
worden en zichtbaar zijn vanop de openbare weg.
Enkel de stad is bevoegd voor het toekennen van huisnummers van gebouwen, woningen, appartementen en
meergezinswoningen.
Het huisnummer kan gratis op de technische dienst magazijnen afgehaald worden.
• wonen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 773
wonen@ieper.be

HUIS VAN DE MENS
Het CMD (centrum morele dienstverlening) geeft morele bijstand in de vorm van gesprekshulp bij levensmoeilijkheden,
persoonlijke problemen, levensbeschouwelijke en morele
aangelegenheden. Het geeft informatie, documentatie en
vorming omtrent humanisme, vrijzinnige organisaties, welzijnszorg, vrijzinnige zorgverlening in ziekenhuizen en rusthuizen; vrijwilligerswerk. Tevens verstrekt het informatie over
een waardig levenseinde en wilsverklaring euthanasie. Het
Centrum Morele Dienstverlening regio Ieper is open op
werkdagen van 9 tot 16.30 u., bij voorkeur op afspraak
• Korte Torhoutstraat 4, 8900 Ieper
Tel. 057 230 630
Fax 057 230 639
cmd.ieper@uvv.be
www.uvv.be

HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK

Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke de krachten als de
‘hulpverleningszone Westhoek’. Hierdoor kan je nog
sneller en beter rekenen op een uniforme dienstverlening.
De opdrachten van de brandweerdienst zijn:
1. brandbestrijding
2. technische hulpverlening (bevrijden van geknelde personen, duiken, wespenverdelging)
3. dringende medische hulp
4. preventie van brand en ontploﬃng
5. vervuiling (stabilisatie, beveiliging, neutralisering, opvang, reiniging en/of verwijdering)
6. overstromingen (preventieve bescherming en pompwerkzaamheden)
7. telecommunicatie en coördinatie (CP-Ops)
8. internationale opdrachten (in Nederland en Frankrijk)
9. preventieve opdrachten
10. waterverdeling (verdeling van drinkwater geleverd
door de Civiele Bescherming)
11.logistiek (technische bijstand aan de politie- en gerechtelijke overheden)
De andere interventies en de brandvoorkomingsadviezen
worden gefactureerd volgens het retributiereglement.
Dringende hulpverlening: 100 of 112 (brand, verkeers- en
andere ongevallen)
Niet dringende hulpverlening: tel. 057 230 500, (vullen
van waterreservoirs...)
Melding van een wespennest via e-loket
Met dit e-loket wil Brandweer Westhoek het aantal telefoonoproepen voor niet-dringende interventies in de
noodcentrales verminderen. Daarnaast kan met behulp
van het e-loket onmiddellijk de juiste hulp van in de buurt
ter plaatse gestuurd worden. Mensen die niet zo internetminded zijn of gewoon geen internettoegang hebben,
kunnen gebruik maken van de wespofoon: 058 603 990.
Een telefoonnummer dat rechtstreeks naar de zonale dispatching belt en waar ze de melding noteren en toewijzen
aan de juiste brandweerpost.
Het e-loket bereiken kan via www.brandweerwesthoek.be
• Post Ieper, Minneplein 1A, 8900 Ieper
Tel. 057 361 000
info@brandweerwesthoek.be
www.brandweerwesthoek.be

Sinds 2015 bundelen de brandweerdiensten van
Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst,
Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge,
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HUURDERSBOND
WEST-VLAANDEREN
De vzw Huurdersbond West-Vlaanderen is een belangenvereniging voor private en sociale huurders, met speciale
aandacht voor wie het extra moeilijk heeft op de huurmarkt. De Huurdersbond houdt elke donderdag van 14.30
tot 17.30 u. zitdag in dienstencentrum ’t Hoﬂand,
• Dienstencentrum ’t Hofland,
Dikkebusseweg 15A, 8900 Ieper
Tel. 057 239 490

HUWELIJK
Voor een huwelijk moet een aangifte gedaan worden bij
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad waar
één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in de
bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het
wachtregister. De huwelijksaangifte kan maar doorgaan
als alle vereiste documenten voorgelegd worden. Soms
zijn dat stukken die opgevraagd moeten worden bij andere gemeentebesturen. Het is de dienst burgerlijke stand
zelf die de stukken opvraagt. Enkel documenten uit het
buitenland moeten door betrokkenen zelf opgevraagd
worden. Het is dus belangrijk op tijd een datum en uur
voor het huwelijk te laten vastleggen in de agenda van de
burgerlijke stand, zodat men daar tijdig de documenten
(geboorteakte, bewijs van ontbinding vorig huwelijk …)
kan opvragen. Als het dossier voor de huwelijksaangifte
volledig is, worden de mensen uitgenodigd om aangifte te
komen doen.
De aangifte gebeurt ten vroegste 6 maanden en 14 dagen
vóór de huwelijksdatum. Men kan ten vroegste huwen 14
dagen ná de aangiftedatum.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
leven@ieper.be
Tel. 057 451 720

IEBEVE
IEBEVE is dé bedrijvenvereniging voor Ieper. De afkorting
IEBEVE staat oorspronkelijk voor Ieperse Bedrijven Vereniging. Sinds het ontstaan maakt IEBEVE zich sterk voor de
belangen van het bedrijfsleven in Ieper. IEBEVE richt zich
op alle bedrijven in Ieper, in het bijzonder die bedrijven
die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Ieperlee en Ter
Waarde.
• IEBEVE vzw, Oostkaai 48, 8900 Ieper
Tel. 057 216 931
info@iebeve.be

IEPERACTIEF
Elke week verschijnt middenin "Deze Week" de stedelijke
informatiepagina "Ieperactief". Daarin vind je hoofdzakelijk actuele informatie van algemene aard.
• communicatie , Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 610
communicatie@ieper.be

INNAME OPENNAAR DOMEIN
Wie een reclamebord of koopwaar wil stallen op het
openbaar domein, heeft hiervoor een vergunning nodig
van het schepencollege. Het aanvraagformulier is terug te
vinden op www.ieper.be.
Ook wie tijdelijk gebruik wil maken van het openbaar domein, voor bijvoorbeeld een opendeurdag, dient hiervoor
vooraf toelating voor aan te vragen.
• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be

IVVO
IDENTITEITSKAART/eID
De burger ontvangt van het dienst leven een oproepingskaart om zich aan het loket aan te bieden met een recente
pasfoto en de som van 18,70 euro. De nieuwe kaart wordt
binnen de twee weken geleverd. De aanpassing van de
identiteitskaart is verplicht bij een adreswijziging.
Wat bij verlies, diefstal of vernietiging van de kaart?
Onmiddellijk aangeven bij de politie. Bij het terugvinden
van een verloren kaart binnen de vijf werkdagen de bevolkingsdienst verwittigen, anders wordt een nieuwe kaart
aangemaakt.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
leven@ieper.be
Tel. 057 451 720
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IVVO staat voor intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de sector
Veurne en Ommeland. IVVO cvba is een opdrachthoudende vereniging met als vennoten gemeenten (96.4%),
andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
(0.1%) en een privépartner (3.5%). 12 gemeenten uit
de regio Westhoek-Westkust (westelijk deel van WestVlaanderen) zijn toegetreden tot het samenwerkingsverband. Samen met o.a. Ieper organiseert IVVO de selectieve
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Heb je een vraag of een opmerking, contacteer
de klantendienst.
• Bargiestraat 6, 8900 Ieper
Tel. 057 214 160 |info@ivvo.be | www.ivvo.be
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JACHTHAVEN

gaderlokalen), beheer camping en ﬁetsverhuur.
Open: maandag tot vrijdag 9 tot 12.30 u. en 14 tot 18 u. ,
zaterdag 10 tot 12 u. (niet in juli en augustus).
• Fochlaan 3, 8900 Ieper
Tel. 057 239 560 (JOC)
Tel. 057 239 419 (Fenix)
joc@ieper.be
fenix@ieper.be
www.jocieper.be

De VZW Ieperlee, uitbater van de Ieperse jachthaven, beschikt over een onthaalkantoor met alle faciliteiten. De
pontons van de jachthaven werden de voorbije jaren vernieuwd en uitgebreid. Wie aanmeert met zijn pleziervaartuig kan terecht op Westkaai 15 te Ieper.
• havenmeester Freddy Spriet
Tel. 0471 914 641

JEUGD

JOC - Jeugddienst
De jeugddienst staat in voor beleidsvoorbereidende en uitvoerende opdrachten voor het Iepers jeugdbeleid, ondersteuning Iepers jeugdwerkinitiatieven: subsidiëring,
infrastructuur, vorming, informatie, advies, promotie en
ondersteuning Jeugdraad Ieper
• Fochlaan 3, 8900 Ieper
Tel. 057 239 560
jeugd@ieper.be
JOC- Jeugdhuis
Aanbod van concerten, workshops, ﬁlms, fuiven, themaavonden, praatcafé, gerund door vrijwilligers.
Open: woensdag 15 tot 24 u., vrijdag 16 tot 02 u., zaterdag
19 tot 02 u. en zondag 16 tot 20 u.
• Fochlaan 3, 8900 Ieper
Tel. 057 239 560
info@jocieper.be
www.jocieper.be
JOC - Speelpleinwerking “Sporrewoan”
Sporrewoan staat in voor de organisatie speelpleinwerking tijdens paas- en zomervakantie voor 3-15 jarigen,
grabbelpas (6-12 jaar), Poco Loco (12-15 jaar) en opvang
(kinderopvang) tijdens de kerstvakantie, op aanvraag animatie met (Z)werfwagen (wijkkermissen, schoolfeesten…),
beheer Ieperse speelpleintjes en ondersteuning monitorenwerking.
• Fochlaan 3, 8900 Ieper
Tel. 057 239 560
sporrewoan@jocieper.be
www.sporrewoan.be.

JEUGDDIENST - JOC Ieper, vzw
Het Jeugdontmoetingscentrum Ieper vzw heeft onder zijn
vleugels verschillende werkingen: de jeugddienst, het
jeugdhuis en de speelpleinwerking Sporrewoan.
Dienstverlening
Uitleendienst met audiovisueel materiaal, keukenmateriaal, tochtmateriaal (stafkaarten, toortsen…). Verhuur van
repetitielokalen met bergruimtes voor muziekgroepen en
concertzaal JOC en Fenix (verhuur zaal en vergaderruimte)
en Fenix (verhuur fuifzaal, 2 polyvalente ruimtes en 3 ver-

Jeugdbijstand
Sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand Ieper
• Nieuwstraat 4, 8900 Ieper
Tel. 057 221 410
sdj.ieper@jongerenwelzijn.be
Ieperse jeugdverenigingen
In het JOC is een brochure verkrijgbaar met alle gegevens
over het Ieperse jeugdverenigingsleven.
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JEUGDSTADION
Camping Jeugdstadion Ieper
Camping Jeugdstadion is een kleine en groene camping
op een boogscheut van het centrum van Ieper. De camping
heeft 22 toeristische plaatsen waar je met tent, caravan of
kampeerauto kan staan. Er zijn 70 plaatsen voor tenten op
de weide en 3 kampeerhutten. Met de kampeerauto kan je
ook op het kampeerautoterrein staan. De camping beschikt over twee sanitaire gebouwen met een totaal van 6
douches. Er is een chemisch toilet en loosput voor kampeerauto’s. De camping is open van 1 maart tot 12 november. Het kampeerautoterrein is het ganse jaar toegankelijk.
Receptie is gesloten van 12 november tot 1 maart. Voor het
kampeerautoterrein moet je dan inschrijven aan de boekingsautomaat. Tijdens deze periode zijn de sanitaire gebouwen gesloten.
• camping Jeugdstadion Ieper
Bolwerkstraat 1, 8900 Ieper
Tel. 057 217 282
info@jeugdstadion.be
Kampeerautoterrein Zillebekevijver
Het kampeerautoterrein Zillebekevijver is een gloednieuw
kampeerautoterrein voor 17 mobilhomes met alle faciliteiten, gelegen aan de oever van de prachtige Zillebekevijver.
Het stadscentrum is op 15 minuten wandelen. Verblijfsduur is maximaal 48 uur.
• Zillebekevijverdreef, 8902 Ieper-Zillebeke

JONGEREN EN WELZIJN
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg biedt vrijwillige
hulpverlening aan jongeren die in een problematische opvoedingssituatie verkeren. Een consulente van het OCJ kijkt
of het noodzakelijk is dat hulpverlening wordt opgestart;
volgt huidige hulpverlening mee op en of verwijst indien
nodige door naar de jeugdrechter.
• Nieuwstraat 4, 8900 Ieper
Tel. 057 221 400
Fax 057 221 405
ocj.ieper@jongerenwelzijn.be
Sociale dienst Jeugdrechtbank (SDJ)
• Nieuwstraat 4, 8900 Ieper
Tel. 057 221 410
Fax 057 221 415
sdj.ieper@jongerenwelzijn.be
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Vereniging Ons Tehuis
De Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen
(VOT) is een erkende Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. De vereniging is een gezamenlijk initiatief van de
OCMW's Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.
VOT heeft 4 deelorganisaties:
• HDO: een multifunctionele organisatie met een totale
capaciteit van 90 begeleidingen. HDO helpt gezinnen,
kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar die zich in
een problematische leefsituatie bevinden. Ze biedt hierbij zorg op maat van het kind/jongere en het gezin. Elk
gezin krijgt minstens contextbegeleiding aan huis.
Naargelang de noodzaak wordt hier dagbegeleiding of
verblijf aan toegevoegd.
• JEZ11: een proeftuin die 10 meisjes begeleidt tussen de
12 en 18 jaar met een ernstige problematische opvoedingssituatie en waarbij delictgedrag symptomatisch op
de voorgrond treedt.
• DIVAM: een dienst voor Herstelgerichte en Constructieve
Afhandeling (HCA). DIVAM biedt herstelgerichte en constructieve afhandelingsvormen aan in de gerechtelijke
arrondissementen Ieper en Veurne. Hierbij richt ze zicht
tot jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar die een als
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.
• OSiO: biedt opvoedingsondersteuning via pedagogisch
advies aan ouders, vormingen aan ouders en vormingen aan professionelen.
• Poperingseweg 30, 8900 Ieper
Tel. 057 226 282
Fax 057 226 292
www.votjeugdhulp.be
Ouders steunen in opvoeden
“OSiO” is een onderdeel van de Vereniging Ons Tehuis te
Ieper en is een dienst die zich richt tot alle opvoedingsverantwoordelijken (ouders, grootouders, leerkrachten,…)
met vragen over opvoeden. De dienst biedt enerzijds pedagogisch advies aan, waarin ouders individueel in gesprek kunnen gaan met een opvoedingsondersteuner.
Anderzijds biedt OSiO ouderbijeenkomsten aan rond opvoedthema’s.
• Poperingseweg 30, 8900 Ieper
Tel. 057 226 289
Fax 057 226 292
osio@votjeugdhulp.be
Pleegzorg West Vlaanderen
Open Thuis is een ambulante begeleidingsvorm voor kinderen en jongeren, met of zonder handicap, die (tijdelijk)
niet in hun eigen gezin kunnen verblijven. Ook volwassenen - uitsluitend met een handicap- die nood hebben aan
een vervangend gezinsleven, in een gezin of de directe
buurt ervan kunnen hier terecht. Gezinnen die een persoon met handicap opvangen, kunnen nog altijd bij Open
Thuis terecht voor begeleiding en ondersteuning.
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• Pleegzorg West Vlaanderen,
Ter Waarde 46 bus 101, 8900 Ieper
Tel. 057 220 710
Fax 057 220 719
info@pleegzorgvlaanderen.be
www.pleegzorgvlaanderen.be

JUSTITIE
Advocaat
Vroeg of laat kan iedereen te maken krijgen met een juridisch probleem. Een echtscheiding, ontslag of een conﬂict
over een onbetaalde factuur bijvoorbeeld. Eenvoudige
problemen los je vaak zelf op. Soms gaat het om ingewikkelde problemen en is deskundig advies nodig.
Of het nu privé- of zakelijke belangen betreft, met een advocaat sta je er nooit alleen voor. Jouw advocaat staat immers aan jouw kant: Hij is jouw vertrouwenspersoon en
zweert daarbij op het beroepsgeheim. Hij kan veel voor je
realiseren door je op voorhand goed te adviseren. Dat is
het belangrijkste gedeelte van zijn taak. Door tijdige consultatie en advies worden veel processen en drama's vermeden. Daarom wordt de advocaat ook raadsman
genoemd. Op basis van zijn gespecialiseerde kennis en ervaring reikt hij eerlijke en juridisch correcte antwoorden
op jouw vragen aan. Je kan vrij een advocaat kiezen.
Ieperse advocaten
De volledige lijst van de Ieperse advocaten (gerangschikt
volgens anciënniteit) vind je bij de Ieperse balie
• www.balieieper.be, www.advocaat.be
Juridische hulp
Het Centrum voor Rechtshulp is een samenwerking OCMW
Ieper en de Ieperse Kamer der Notarissen. De consultaties
vinden elke tweede dinsdag van de maand in LDC De Kersecorf (Rijkeklarenstraat 83) van 17.30 tot 18.30 u. plaats.
• Dienstencentrum De Kersecorf,
Rijkeklarenstraat 83, 8900 Ieper
Tel. 057 203 778
dienstencentra@ieper.be
Bureau voor juridische bijstand
Sommige personen (minderjarigen, leeﬂoontrekkers,
asielzoekers, lage inkomens...) kunnen een beroep doen
op gratis rechtshulp. Dit behelst de volledige of gedeeltelijke kosteloze bijstand van een advocaat naar keuze (pro
deo). De raadsman gaat na of de cliënt recht heeft op kosteloze rechtspleging (geen gerechtskosten).
Open: op afspraak. telefonisch bereikbaar: maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11 u.

• Bureau voor Juridische Bijstand,
Gerechtsgebouw, Grote Markt 1, 8900 Ieper
Tel. 0473 487 174
Fax 057 468 848
administratie@bjb-ieper.be
Justitiehuis
Juridische eerstelijnsbijstand
Advocaten verzekeren de permanentie op maandag van 15
tot 17.30 uur (enkel op afspraak) en beantwoorden vragen
van juridische aard. Deze dienstverlening is gratis voor
elke burger en anoniem.
• Ter Waarde 50, 8900 Ieper
Tel. 057 227 170
Fax 057 215 762
justitiehuis.ieper@wvg.vlaanderen.be
Onthaal van slachtoﬀers
De dienst slachtoﬀeronthaal biedt o.a. informatie en bijstand aan slachtoﬀers gedurende de verschillende fasen
van de gerechtelijke procedure.
Deze justitieassistenten zijn te bereiken in het gerechtsgebouw, Grote Markt 1, 8900 Ieper, tel. 057 450 660
slachtoﬀeronthaal.ieper@wvg.vlaanderen.be
Burgerrechtelijke opdrachten
In burgerlijke zaken is de justitie-assistent belast met een
maatschappelijk onderzoek op vraag van een magistraat,
betreﬀende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk
gezag en het recht op persoonlijk contact met het kind.
Strafrechtelijke opdrachten
De justitie-assistent staat in voor:
• de bemiddeling tussen dader en slachtoﬀer, en de uitvoering van de overeenkomst
• het toezicht en de begeleiding van de veroordeelden in
diverse wettelijke stelsels
• de uitvoering van de leer- en werkstraﬀen
Daarnaast kan hij belast worden met het uitvoeren van beknopte voorlichtingsrapporten en maatschappelijke enquêtes.
Rechtbanken
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Ieper
Grote Markt 1, 8900 Ieper
Algemeen nummer: 057 450 500
• Correctionele griﬃe
ieper.correctionelegriﬃe@just.fgov.be
Tel. 057 450 501 - fax. 057450 510
• Burgerlijke griﬃe
ieper.burgerlijkegriﬃe@just.fgov.be
Tel. 057 450 531 - fax. 057 450 520
• Griﬃe jeugd
ieper.jeugdrechtbankGriﬃe@just.fgov.be
Tel. 057450 630 - fax. 057 450 620
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Opgelet, het vredegerecht Ieper II - Poperinge heeft twee
zetels namelijk in Ieper en in Poperinge.

• Griﬃe onderzoek
rea.ieper.onderzoek@just.fgov.be
Tel. 057 450 555
Parket West-Vlaanderen - Afdeling Ieper
Grote Markt 1, 8900 Ieper
Tel. 057 450 500 - fax. 057 450 643
• Dienst Notitie: notitie.ieper@just.fgov.be
• Dienst Gerechtelijk Onderzoek:
ger-onderzoek.ieper@just.fgov.be
• Dienst Dagvaarding:
parketwvl.ieper.dagvaarding@just.fgov.be
• Dienst Strafuitvoering:
strafuitvoering.ieper@just.fgov.be
• Dienst Jeugd: jeugd.ieper@just.fgov.be
• Dienst Burgerlijke Zaken: burgerlijkezaken.ieper@just.fgov.be
• Dienst Eerherstel: eerherstel.ieper@just.fgov.be
• Dienst Gerechtskosten:
gerechtskosten.ieper@just.fgov.be
• Dienst Politieparket: politieparket.ieper@just.fgov.be
Openingsuren: de parketdiensten zijn enkel voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag in de
voormiddag van 8.30 tot 12 uur. Alsook de dinsdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. De diensten blijven in de namiddag wel telefonisch en elektronisch bereikbaar.
Vredegerechten West-Vlaanderen - vredegerecht Ieper
Grote Markt 10, 8900 Ieper
• Vredegerechten West-Vlaanderen - vredegerecht Ieper
vred.ieper1@just.fgov.be
Tel. 057 450 730 - fax. 057450 740
• Vredegerechten West-Vlaanderen - vredegerecht Ieper
II- Poperinge, afdeling Ieper II
Grote Markt 10, 8900 Ieper
• Vredegerechten West-Vlaanderen - vredegerecht Ieper
II- Poperinge, zetel Ieper II
vred.ieper2@just.fgov.be
Tel. 057 450 750 - fax. 057 450 755
• Vredegerechten West-Vlaanderen - vredegerecht Ieper
II- Poperinge, zetel Poperinge
vred.poperinge@just.fgov.be
Tel. 057 333 810 - fax. 057 336 339
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Rechtbank van Koophandel Gent - Afdeling Ieper
Grote Markt 10, 8900 Ieper
• Algemeen
koophandel.gent.inleidingen.ieper@just.fgov.be
Tel. 057 450 700 - fax. 057 450 703
• Faillissementen
koophandel.gent.fail.ieper@just.fgov.be
Tel. 057 450 700 - fax. 057 450 703
• Handelsonderzoek
koophandel.gent.handelsonderzoek.ieper@just.fgov.be
Tel. 057 450 700 - fax. 057 470 703
• Vennootschappen, vzw's en stichtingen
koophandel.gent.rpr.ieper@just.fgov.be
Tel. 057 450 720 - fax. 057 450 724
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Ieper
Korte Meersstraat 18, 8900 Ieper
• Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Ieper
Tel. 057 224 040 - fax. 057 224 045
Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Ieper
D'Hondstraat 23, 8900 Ieper
• Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Ieper
Tel. 057 216 813 - fax. 057 217 276
De politierechtbank Ieper oefent rechtsmacht uit over het
grondgebied van het eerste kanton Ieper, van het tweede
kanton Ieper-Poperinge en van het kanton Wervik.
Uittreksel uit het strafregister
Een uittreksel uit het strafregister is een getuigschrift dat
je opgelopen veroordelingen vermeldt. Vroeger heette dit
een bewijs van goed gedrag en zeden.
Er bestaan drie modellen:
• een model in toepassing van artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering = het vroegere model 1 voor alle
andere activiteiten
• een model in toepassing van artikel 596.2 van het Wetboek van Strafvordering = het vroegere model 2: voor
een activiteit die onder opvoeding, psycho-medischesociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van
minderjarigen valt.
• model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek
van Strafvordering = nieuw model: voor een activiteit
waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij
wets- of verorderingsbepalingen zijn vastgesteld.
Aanvraag: digitaal via www.ieper.be/thuisloket
• leven, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 239 217
leven@ieper.be
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KADASTER
Het kadaster identiﬁceert ieder stuk grond. Bij kadastrale
plannen horen kadastrale leggers. Op zo een legger zie je
onder meer de eigenaar, de oppervlakte (bij benadering),
het kadastraal nummer en het kadastraal inkomen. Dit kadastraal inkomen is de basis voor de berekening van de
onroerende voorheﬃng. Een uittreksel uit het kadastraal
plan of de kadastrale legger, bv. in functie van een stedenbouwkundige aanvraag, kan je aanvragen bij de gewestelijke directie van het Kadaster van die regio. De stad mag
deze informatie niet verstrekken.
• Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie
OW-Dienst Uittreksels
Dienst Uittreksels West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1/5 Bus 3
8200 Sint-Michiels
Tel. 0257/82300 (9 tot 12 uur), fax: 0257/97957
meow.dienst.uit.w-vl@minfin.fed.be
https://financien.belgium.be
www.myminfin.be
Aanvraag kadastraal uittreksel
Aanvraag kadastraal uittreksel via
https://ﬁnancien.belgium.be/nl/particulieren/woning/
kadastraal_inkomen/kadastraal-uittreksel

KADOBON
De Ieperse digitale kadobon kan je inruilen bij heel wat
Ieperse handelszaken. De bon, die één jaar geldig blijft, is
verkrijgbaar aan de onthaalbalie van het Auris, bij de
dienst toerisme en op nog vier locaties verspreid over
Ieper. Het principe is eenvoudig: als schenker kies je vrij
het bedrag dat je wil cadeau geven, en als gebruiker kan
je de bon partieel ontwaarden in verschillende zaken tot
die volledig is opgebruikt. Meer info (zoals de lijst met verkooppunten en de deelnemende handelaars) kan je terugvinden op www.shop-in-ieper.be.
Bedrijven die kadobons wensen aan te kopen voor hun
personeel of als relatiegeschenk, kunnen hiervoor terecht
bij de dienst lokale economie waar een factuur kan worden uitgereikt.
• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be

KENNISCENTRUM
Het In Flanders Fields Museum huisvest een vernieuwd
kenniscentrum over WO1. Hier kan elke bezoeker dieper
ingaan op deze dramatische periode uit de wereldgeschiedenis. Je kan er op zoek naar het grote, mondiale achtergrondverhaal, maar ook naar de zeer persoonlijke of
lokale geschiedenis.

• Kenniscentrum In Flanders Fields,
Sint-Maartensplein 3, 8900 Ieper
Tel. 057 239 450
kenniscentrum@ieper.be

KIND EN GEZIN
Kind en Gezin staat gezinnen gratis bij met raad en daad.
Zo organiseert de vzw infoavonden voor aanstaande ouders, coördineert ze huisbezoeken van een regioverpleegkundige, organiseert ze vaccinaties en opvolging van de
ontwikkeling van het kind in de consultatiebureaus, het
vroegtijdig opsporen van gehoorstoornissen met de gehoortest en begeleiding bij speciﬁeke omstandigheden.
Kind en Gezin geeft ook informatie en advies in de regiohuizen.
• Consultatiebureau Ieper
Ter Waarde 20 bus 1E, 8900 Ieper
Tel. 078 150 100
Kind en Gezin - Regiohuis Ieper
Maloulaan 29, 8900 Ieper
info@kindengezin.be
Tel. 078 15 01 00

KINDEROPVANG
Het vinden van geschikte kinderopvang is geen sinecure.
Meestal moet je als ouder in spe overal telefoontjes plegen of opvanginitiatieven bezoeken. Voor een overzicht
van de diverse initiatieven, raadpleeg de folder ‘kinderopvang in Ieper’.
• welzijn, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Welzijn@ieper.be
Tel. 057 451 720

KRINGWINKEL
De Kringwinkel West telt vandaag vijf winkels verspreid
over de ganse Westhoek: Diksmuide, Ieper (2), Poperinge
en Veurne. Je vindt er een heel gamma originele tweedeIEPER INFO | 41
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handsspullen - ideaal om bijvoorbeeld je interieur een
eigen karakter te geven - en dat allemaal tegen een zacht
prijsje. Het aanbod bestaat uit kleding en modeaccessoires, lederwaren en ander textiel, huisraad, decoratie en
prullaria, boeken, platen, cd's en dvd's, elektra, grote en
kleine meubels, ﬁetsen, speelgoed en doe-het-zelf, sporten vrijetijdsartikelen
• De Kringwinkel Ieper, Steverlyncklaan 8, 8900 Ieper
De Kringwinkel Ieper, Rijselstraat 40, 8900 Ieper
(beperkt het aanbod zich tot kleding,
modeaccessoires en lederwaren)

LAADPAAL VOOR ELEKTRISCHE
FIETSEN
Wie een elektrische ﬁets heeft, kan deze gratis opladen
aan de laadpaal aan de achterkant van de Lakenhalle,
Sint-Maartensplein Ieper.

• Toelage voor het verharden van de toegangsweg naar
het land-of tuinbouwbedrijf
• Toelage voor het onderhoud van knotbomen
• Het plaatsen van een individuele zuiveringsinstallatie
voor huishoudelijk afvalwater
• Erosiebestrijdende maatregelen
• Toelage voor het inzaaien met groenbedekkers
• Inzamelen van landbouwfolie (jaarlijks in functie van afzetmogelijkheden)
De vermelde aanvragen kunnen ook online via de website
van de stad ingediend worden.
• landbouw, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 667
landbouw@ieper.be

LAST POST

• duurzaam, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 672
duurzaam@ieper.be

LAADPAAL VOOR ELEKTRISCHE
WAGENS
In Ieper staan er vier laadpalen. De laadpalen bevinden
zich op volgende locaties in de stad:
• Minneplein
• Parking station
• Leopold III-laan ter hoogte van Posternepad
• Ter Waarde 49
Op korte termijn komen er gelijkaardige laadpalen bij:
• Zillebeke-Dorp
• Randparking Rijselpoort: winkelcentrum
• Faunastraat De Vloei
Particulieren kunnen de kosteloze plaatsing van een publieke laadpaal bij Eandis trouwens aanvragen via een
online webtool op https://www.eandis.be/nl/klant/
duurzame-mobiliteit/
laadpalen/een-laadpaal-aanvragen. Indien je niet in de
mogelijkheid bent om je wagen op te laden kan je gebruik
maken van de laadpalen. Het opladen zelf gebeurt tegen
betaling, op dezelfde manier als bij de andere 2 500
publieke laadpalen.

LANDBOUWDIENST
Een groot deel van Ieper bestaat uit landbouwgebied. De
dienst landbouw staat in voor het verlenen van eerstelijnsinformatie aan de Ieperse land- en tuinbouwers.
Op deze dienst kan men eveneens terecht voor:
• Het aanvragen van een sanitair attest voor varkenshouderijen
• Schadeaangifte aan gewassen ten gevolge van uitzonderlijke meteorologische omstandigheden

Iedere avond wordt om 20 uur stipt sinds 1928 de "Last
Post" geblazen onder de machtige gewelven van de Menenpoort. Dit gedenkteken, in de vorm van een Romeinse
triomfboog, draagt de namen van 54.896 vermiste soldaten van het toenmalige Britse Imperium. Hier worden de
namen vermeld van het begin van de oorlog tot 15 augustus 1917. De vermisten vanaf 16 augustus 1917 tot het einde
van de oorlog, staan vermeld op panelen van het Tyne Cot
Cemetery in Passendale. Het zijn er 34.957.
De Menenpoort werd gebouwd op de plaats van de oude
middeleeuwse poort. Langs deze ‘poort' marcheerden de
Britse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog naar het
front om er de "Ypres Salient" (de Ieperboog) te verdedigen. Deze boog is een bult in de rechte frontlijn van zowat
25 bij 15 km. Na de Eerste Wereldoorlog werd door dankbare burgers de Last Post Association opgericht. Ook de
toenmalige vijanden zijn in bijna even grote getale gevallen en worden bij deze ingetogen plechtigheid betrokken.
Van 1 januari tot 31 december en in alle weersomstandigheden wordt door de klaroeners van de Last Post Association de "Last Post" geblazen. Op 11 november om 11 uur
vindt een speciale Last Post plaats als herdenking aan de
Wapenstilstand.
De Last Post Association heeft een digitale applicatie ontwikkeld ten behoeve van iedereen die de dagelijkse plechtigheid onder de Menenpoort wil bijwonen. De app bevat
de volgende informatie:
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• De Last Post Association en de dagelijkse plechtigheid
• De Menenpoort en de Commonwealth War Graves Commission
• Last Post Association, Menenpoort, 8900 Ieper
Gsm 0476 089 499
info@lastpost.be
www.lastpost.be

LEVEN
De wekelijkse marktdag in Ieper vindt plaats op zaterdagvoormiddag op de Grote Markt, of op het Esplanadeplein
nabij het station wanneer de Grote Markt bezet is door andere activiteiten.
• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be

MILIEU
Bij de dienst leven kan je na afspraak terecht voor o.a.
aanvraag elektronische identiteitskaart, adresveranderingen, orgaandonatie, laatste wilsbeschikking, samenlevingscontract, euthanasie, aanvraag rijbewijs, polio,
aanvraag reispas, uittreksel uit het strafregister, identiteitsbewijs met pasfoto kinderen <12 jaar, erfrechtverklaring,
dienst vreemdelingen, verkiezingen, getuigschrift militie,
deeltijdse werknemers, aangifte geboorte, huwelijk, overlijden, samenstellen dossier nationaliteitskeuze en -verklaring, erkenning vóór en na geboorte, crematie,
aanvragen vergunning op de stedelijke begraafplaatsen.
Het afhalen van identiteitsbewijzen (eID, kids-ID), rijbewijs, reispas kan zonder afspraak bij de snelbalie.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be

MARKTDAG
Leefmilieu
De milieudienst behandelt omgevingsvergunningsaanvragen, onderzoekt de dossiers, doet meestal een bezoek ter
plaatse en brengt verslag of advies uit aan het schepencollege. De dienst formuleert ook voorstellen aan het schepencollege over selectieve afvalinzameling,
duurzaamheid, energie, bodemsanering, geluid, oppervlaktewaterkwaliteit… Andere taken zijn: opvang van
klachten, algemene informatie, beperkt onderzoek oppervlaktewaterkwaliteit, ondersteuning diverse milieuprojecten, gemeentelijke inventaris van risicogronden en
-activiteit (bodemverontreiniging), opvolging van mel43 | IEPER INFO
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dingsﬁches voor muziekactiviteiten …
Je kan bij de milieudienst terecht voor:
• informatie over de omgevingsvergunning
• toelatingen in het kader van de politieverordening (muziekactiviteiten, vuurwerk, vreugdeschoten, kampvuur…);
• putwateronderzoek voor wie niet op het openbaar net is
aangesloten;
• milieuklachten (zie ook Politie);
• informatie afval(inzameling) (ook via klantendienst IVVO
op het nummer 057 21 41 60);
• informatie kleinschalige waterzuivering (iba);
• subsidies en premies (ecoluiers, zonneboiler, FSC-hout,
groendaken, ecologische dakisolatie, winddicht onderdak, ventilatie met warmterecuperatie, warmtepomp,
ecoluiers en kleine landschapselementen)
• energieadvies
• duurzaam bouwen
• milieu, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 670
milieu@ieper.be
Milieueducatie en landschapszorg
Deze dienst organiseert en coördineert initiatieven en activiteiten die het publiek informeren en/of sensibiliseren
over milieuzorg, landschapszorg en natuurontwikkeling.
De dienst organiseert acties voor het onderwijs, voor groepen en het grote publiek (bv. Dag van het Park, Dag van de
Natuur, Open Monumentendag) en beschikt over ondersteunend educatief materiaal dat kan ontleend worden.
De dienst werkt ook aan de inrichting, de ontsluiting en
het beheer van landschappelijk waardevolle gebieden of
sites vaak met een cultuurhistorische meerwaarde. Hiertoe
behoren o.m. het Vestinglandschap, het Hoornwerkpark,
Natuurtuin De Triangel, omgeving Zillebekevijver (met beschermd monument De Oude Waterzuivering), de overwelfde Ieperlee, …
De dienst coördineert de inrichting en het beheer van de
‘trage wegen’, wandelroutes en ﬁetsroutes en -netwerken
i.s.m. Westtoer, Regionaal Landschap, dienst Toerisme, …
Hierbij worden educatieve en informatieve producten aangemaakt: infoborden, publicaties, bewegwijzering, ondersteuning digitale projecten.
• milieueducatie, Auris, Ter Waarde 1 , 8900 Ieper
Tel. 057 451 668
milieu.educatie@ieper.be
Milieuklachten
Klachten omtrent milieu kan je melden bij de lokale milieupolitie (tel. 057 230 500) of in het geval het gaat om
ingedeelde inrichtingen klasse 1 bij de Afdeling Handhaving van het departement Omgeving van het Vlaamse Gewest (050 247 960). Bij de milieudienst kan je terecht voor
eerstelijnsinformatie en algemene klachtmeldingen.

• milieu, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 670
milieu@ieper.be
Milieuvergunningen
De Vlaamse Milieureglementering (Vlarem) verdeelt de
bedrijven of economische activiteiten (de zogenaamde
"hinderlijke inrichtingen") in eerste, tweede of derde
klasse. Het reglement omvat 62 hoofdrubrieken, meestal
onderverdeeld in een aantal nevenrubrieken.
Klasse 1:
• grotere industriële bedrijven (bv. metaalbewerking met
vermogen groter dan 500 kW)
• milieuvergunningsaanvraag in 10 exemplaren indienen
bij de Deputatie van West-Vlaanderen, Provinciehuis
Boeverbos, Kon. Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.
• binnen een termijn van max. 4 maanden beslist de Deputatie.
Klasse 2:
• minder grote bedrijven en activiteiten (bv. een garagewerkplaats met twee schouwputten, houtbewerking
van 10-200 KW).
• milieuvergunningsaanvraag in 7 exemplaren indienen
bij het College van Burgemeester en Schepenen
(aangetekend verzenden of afgeven bij milieudienst
tegen ontvangstbewijs).
• het Schepencollege beslist binnen een termijn van max.
3 maanden.
Klasse 3:
• Bedrijven en activiteiten van eerder geringe omvang zoals
bvb. de opslag van 200 liter olie. Meldingsformulier bij
het College van Burgemeester en Schepenen volstaat.
• Het Schepencollege neemt akte uiterlijk binnen de 60
dagen.
Onder andere volgende niet-bedrijfsgebonden activiteiten
zijn ook meldings- of vergunningsplichtig
• Risicodieren houden (gifslang, schorpioen, zwarte weduwe...) (klasse 2);
• Reptielen, papegaaien, uitheemse zoogdieren houden
(klasse 2 of 3);
• Opslag van gassen (van 300 tot 1.000 liter waterinhoud)
(klasse 3);
• Opslag van meer dan 5.000 liter stookolie (klasse 3);
• Modelvliegtuigen, schietstanden voor wapens met veren
of perslucht (klasse 2 of 3);
• Schietstanden voor vuurwapens (klasse 1 of 2);
Milieuvergunningsvoorwaarden
Vlarem II legt zowel voor milieuvergunningsplichtige als
voor enkele niet vergunnings- of meldingsplichtige activiteiten een aantal voorwaarden vast. Dit geldt voor particuliere stookolieketels, beheersing van lichthinder,
geluidsnormen muziekactiviteiten, de verwarming van gebouwen en het lozen van afvalwater.
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• milieu, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 670
milieu@ieper.be

Yper Museum

MUSEA

In Ieper valt er heel wat te beleven. De toeristische dienst
helpt je graag verder bij je bezoek aan de stad. Je vindt er
onder andere informatie over de verschillende stedelijke
musea: In Flanders Fields Museum, Yper Museum en
Hotel-Museum Arthur Merghelynck. Deze musea zijn gratis voor Ieperlingen.
• Lakenhalle, Grote Markt 34, 8900 Ieper
Tel. 057 239 220
Fax. 057 239 275
toerisme@ieper.be
www.toerismeieper.be
In Flanders Fields Museum
Het In Flanders Fields Museum is een begrip in Vlaanderen en ver daarbuiten geworden. In dit hedendaagse, interactieve museum maak je een reis terug naar De Grote
Oorlog van 1914-1918. Je maakt de geschiedenis zelf mee,
als soldaat of verpleegster, als inwoner van Ieper of als
vluchteling... Met eigen ogen zie je de verwoesting van
een hele streek en de gruwel die deze oorlog met zich
meebracht.
• Lakenhalle, Grote Markt 34, 8900 Ieper
Tel. 057 239 220
toerisme@ieper.be
www.inflandersfields.be

Fascinerend om te zien, het gloednieuwe Yper Museum in
de majestueuze Lakenhalle van Ieper. Hier herbeleef je
tien eeuwen Ieper en Westhoek, een verhaal van vallen en
opstaan.
Via een interactief en eigenzinnig parcours ontdek je de
middeleeuwse grootstad, in al zijn glorie. Een nooit eerder
vertoonde, unieke collectie illustreert hoe streekgenoten
leefden in een van de meest welvarende steden van Europa.
Het Yper Museum brengt voor het eerst en als enige het
volledige verhaal van stad en streek, soms in het centrum
van de Europese geschiedenis, soms in de marge. Na een
waanzinnige 14de eeuw van conﬂict en ziekte veert de stad
recht en proﬁleert zich tot een belangrijke vestingstad.
Kinderen én jongeren hebben het hier ook naar hun zin.
Een armband met kattenpoot maakt een bezoek aan het
Yper Museum persoonlijk, speels een aantrekkelijk!
• Lakenhalle, Grote Markt 34, 8900 Ieper
Tel. 057 239 220
toerisme@ieper.be
www.ypermuseum.be
https://www.facebook.com/ypermuseum
Hotel-Museum Arthur Merghelynck
Het Hotel-Museum Arthur Merghelynck bevindt zich op
een steenworp van de Grote Markt. Het is wellicht Iepers
minst bekende, maar misschien wel bijzonderste museum.
Hier opende Arthur Merghelynck in 1894 zijn privémuseum, gewijd aan de levensstijl van de adel in de 18de
eeuw. Overvloedig gedecoreerde stijlkamers volgen elkaar
op. Alles is zo gepresenteerd alsof het lijkt dat de oorspronkelijke bewoners slechts even de deur uit zijn. Het
museum is enkel te bezoeken met gids, maar die neemt u
dan ook mee op een meeslepende en onvergetelijke tijdreis naar de tweede helft van de 18de eeuw.
• Merghelynckstraat 2, 8900 Ieper
Tel. 057 239 220
toerisme@ieper.be
www.toerisme-ieper.be
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MUSKUSRATVERDELGING
De groendienst staat in voor de verdelging in samenwerking met de muskusratverdelgers van de Vlaamse Gemeenschap. Landbouwers kunnen schade melden bij de
groendienst.
• afdeling openbaar domein - groendienst,
Rijselsepoort 4, 8900 Ieper
Tel. 057 239 530
groendienst@ieper.be

MUTUALITEITEN
De mutualiteiten zorgen voor alle administratie en betalingen in toepassing van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering d.w.z. ziekte-uitkeringen en
gezondheidszorgen. Naast de verplichte ziekteverzekering
verleent elke mutualiteit speciﬁeke voordelen voor zijn
eigen leden via de vrije verzekering. Hierna vind je een
overzicht van de verschillende ziekenfondsen:
Christelijke Mutualiteit
Regiozetel Ieper
• Sint-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper
Tel. 056 52 60 00
ieper.zwvl@cm.be
www.cm.be
CM-brievenbussen
Boezinge, Brugstraat 26
Brielen, Veurnseweg 84
Dikkebus, Dikkebusseweg 522
Elverdinge, Sint-Livinusstraat 1
Hollebeke, Komenseweg 108
Ieper, Briekestraat 12 (Jan Yperman)
Ieper, Capucienenstraat (Kerk OLV) *
Ieper, Diksmuidseweg 95
Ieper, Maarschalk Fochlaan 28
Ieper, Sint-Jan, Brugseweg 273
Vlamertinge, Poperingseweg 182 *
Vlamertinge, Poperingseweg 677
Voormezele, Voormezeledorp 28
Zillebeke, Maaldestedestraat 4
Zuidschote, Zuidschootsestraat 13
Thuiszorgwinkel
• Dehemlaan 8, 8900 Ieper
ieper.wvl@tzw.be
Tel. 051 23 34 90

Socialistische Mutualiteit van West-Vlaanderen Bond Moyson
Gewestelijke afdeling Ieper-Bond Moyson
• de Stuerstraat 57a, 8900 Ieper
T 057 20 08 42
bm.ieper@bondmoyson.be
www.bondmoyson.be
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Kantoor Ieper
• Capronstraat 15, 8900 Ieper
Tel. 057 218 421
www.vnz.be
Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen
Kantoor Ieper
• Surmont de Volsberghestraat 48, 8900 Ieper
Tel. 057 200 662
Fax 050 450 102
Ieper@lmwvl.be
http://www.lm.be
Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)
Kantoor Ieper
• Haiglaan 29, 8900 Ieper
Tel. 078 153 091
kantoor.ieper@oz.be
www.oz.be
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze neemt
alle prestaties op zich inzake de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals
de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut:
• terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen;
• uitkering bij loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit).
Instituut voor veteranen - nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoﬀers (IV - NIOOO)
Sinds 1 mei 2017 zijn de sociale en medische opdrachten
van het Nationaal Instituut van de Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoﬀers geïntegreerd in de opdrachten van de HZIV. De Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering neemt de opdrachten terugbetaling van de medische kosten en sociale actie en de daarbij
horende dienstverlening aan de rechthebbenden over.
• HZIV Brugge,
Torhoutsesteenweg 126 (bus 00/01), 8200 Brugge
Tel. 050 330 410
https://www.caami-hziv.fgov.be
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MUZIEKACTIVITEIT
Wanneer je een muziekactiviteit organiseert, moet je de
geluidsnormen naleven. De regelgeving over het maximaal geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die
toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere
openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s,
mp3…) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers,…) onder de regelgeving
valt.
Geluidsnormen
De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone
achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of openluchttent,
muziek in een ﬁtnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling
met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een
festival in openlucht,…
Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek
(bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest,… zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het
geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.
De normen voor muziekactiviteiten gaan uit van het maximale geluidsniveau. Hoe hoger het geluidsniveau hoe
meer verplichtingen voor de exploitant.
De wetgever voorziet 3 verschillende categorieën:
• maximaal geluidsniveau <=85 dB(A)LAeq,15min => je
hoeft niets te doen of aan te vragen om deze muziekactiviteit te organiseren. Let wel op dat je de omgevingsnormen respecteert.
• maximaal geluidsniveau <=95 dB(A)LAeq,15min => als
je eenmalig of occasioneel een dergelijke luidere muziekactiviteit wil organiseren, dan kan dat, mits toelating van het college van burgemeester en schepenen. Zij
zullen in hun eventuele toelating de voorwaarden bepalen waaronder deze muziekactiviteit mag doorgaan.
• maximaal geluidsniveau <=100 dB(A)LAeq,60min => als
je eenmalig of occasioneel een dergelijke zeer luide
muziekactiviteit wil organiseren, dan kan dat, mits toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Zij zullen in hun eventuele toelating de voorwaarden
bepalen waaronder deze muziekactiviteit mag doorgaan.
In de drie gevallen zijn er verplichtingen, zoals het voortdurend meten, ter beschikking stellen van oordopjes,…
Andere normen ter voorkoming van overlast
Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf,
zijn er ook normen voor de omgeving rond de muziekactiviteit met de bedoeling overlast te beperken. De volledige
regelgeving, technische handleiding, … vind je terug op de

site van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
van de Vlaamse overheid: www.lne.be/geluidsnormen. Je
kan je ook wenden tot de dienst leefmilieu van de stad.
• milieu, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 670
milieu@ieper.be

NAAMSWIJZIGING
Wie zijn naam of voornaam wil veranderen, kan dat onder
bepaalde voorwaarden. De procedure voor de verandering
van voornaam verschilt lichtjes van die voor de verandering van familienaam.
Veranderen van voornaam
Je kunt jouw voornaam laten wijzigen als:
• je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
• de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
• de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
• de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden
Om jouw voornaam te veranderen contacteer je de dienst
leven (burgerlijke stand) van:
• de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over
een verzoek van een minderjarige).
• de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet
meer in België bent gedomicilieerd.
• de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd.
De procedure duurt maximaal 3 maanden. De voornaamsverandering gebeurt in Ieper kosteloos.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be
Veranderen van familienaam
Je kunt uitzonderlijk jouw familienaam laten wijzigen als:
• je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
• je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering
wil
• er ernstige redenen zijn
• de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
• de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden.
Je dient jouw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in
bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.
Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.
Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door jouw ouders (of voogd). Als de aanvraag door
één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder
daarover normaal gezien ingelicht worden.
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De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook jouw
identiteitspapieren te vernieuwen.
Wat meebrengen?
• een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen)
• een recent bewijs van verblijfplaats
• een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de
vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
• een uittreksel uit het strafregister
• een bewijs van betaling van het registratierecht.
Je kan deze documenten verkrijgen bij de dienst leven.
Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaalt je wanneer je de naamsverandering aanvraagt.
• Dienst Naamsverandering,
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel. 02 542 66 75 – 02 542 67 03 – 02 542 67 01
(naam NL)
Tel. 02 542 67 04 – 02 542 67 61 – 02 542 67 56
(naam FR)
naamsverandering@just.fgov.be
https://justitie.belgium.be

Geslachtsregistratie en wijziging voornaam
Transgenders kunnen vanaf 1 januari 2018 ook zonder medische voorwaarden hun geslachtsregistratie en voornaam
oﬃcieel laten aanpassen. De nieuwe regeling is bepaald
in de wet van 25 juni 2017. Vanaf dan moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische
voorwaarden om het geslacht en de voornaam oﬃcieel te
laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en
in het bevolkingsregister.
De procedure bestaat uit twee stappen: (1) de aangifte en
(2) de opmaak van de akte. De Belg of niet-Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de
ambtenaar op de plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters en dus niet in de geboorteplaats.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
leven@ieper.be
Tel. 057 451 720

NATIONALITEIT
EN NATURALISATIE
De federale nationaliteitswetgeving bepaalt de toekenning
van de Belgische nationaliteit. Wie de Belgische nationaliteit niet automatisch heeft, maar wel wil verkrijgen, kan
een aanvraag tot naturalisatie indienen. Bezit je één of
meer nationaliteiten naast de Belgische, dan word je door
de Belgische autoriteiten steeds als Belg beschouwd.
Naturalisatie
Sinds 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun
hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen.
De aanvraag tot naturalisatie wordt behandeld door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar. Je kan terecht bij het
dienst leven van de stad voor meer informatie over de
voorwaarden en de procedure voor de verkrijging van de
Belgische nationaliteit.
Dubbele nationaliteit
Dankzij de wet op de dubbele nationaliteit behoud je jouw
Belgische nationaliteit wanneer je de nationaliteit van een
ander land hebt verkregen, tenzij je uitdrukkelijk de Belgische nationaliteit opgeeft. De wet op de dubbele nationaliteit vereist, althans aan Belgische zijde, geen
formaliteiten. Je hoeft dus geen verklaring af te leggen bij
een gemeentelijke dienst of bij een diplomatieke post in
het buitenland. Je verkrijgt wel pas de dubbele nationaliteit wanneer de wetgeving van het andere land dat ook
toestaat. Voor die buitenlandse wetgeving kan je het best
contact opnemen met het betreﬀende consulaat.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be

NOORD-ZUID
De dienst Noord-Zuid verleent volgende diensten:
• ondersteuning internationale samenwerking van de Ieperse stedelijke jeugdraad
• steun aan Ieperse ontwikkelingsorganisaties, missionarissen en medewerkers in derde wereld
• ondersteuning Raad Vrede en ontwikkeling
• opvolging Noord-Zuid-beleid
• samenwerking met de stad Wa in Ghana in het kader
van het convenantenbeleid van de Vlaamse regering
• organisatie 11.11.11-actie, wereldfeest, kadobeurs
• noord-zuid, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 882
noord-zuid@ieper.be
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NOTARIS
Op een dag zal ook jij, zoals elke andere burger, beroep
doen op de diensten van een notaris. Een notaris kan je
immers het nodige advies geven bij belangrijke beslissingen in je leven: van een huwelijk of samenwonen tot de
aankoop van een huis, van een erfenis tot de oprichting
van een eigen zaak. Vóór je zo’n een beslissing neemt,
consulteer je best een notaris.
Ieperse notarissen (geordend op familienaam)
Notaris Breyne Mieke (Kantoor: Notaris Mieke Breyne)
D'Hondtstraat, 21, 8900 Ieper, tel. 057 200 351,
fax. 057 219 351, mieke.breyne@belnot.be
Notaris Dedeurwaerdere Astrid (Kantoor: Michaël Mertens
- Astrid Dedeurwaerdere, Geassocieerde Notarissen)
Ter Waarde, 46/103, 8900 Ieper, tel. 057 202 532,
fax. 057 209 949, astrid.dedeurwaerdere@belnot.be,
www.notaris-mertens.be
Notaris Degryse Tom (Kantoor: Ghesquière, Degryse &
Ghesquière - Geassocieerde Notarissen)
Ter Waarde 42, 8900 Ieper , tel. 057 207 798 / 057 218 121,
fax. 057 219 681 / 057 218 847, tom.degryse@belnot.be,
www.gdgnotarissen.be
Notaris Ghesquiere Annelies (Kantoor: Ghesquière,
Degryse & Ghesquière - Geassocieerde Notarissen)
Ter Waarde 42, 8900 Ieper , tel. 057 207 798 / 057 218 121,
fax. 057 219 681 / 057 218 847,
annelies.ghesquiere@belnot.be, www.gdgnotarissen.be
Notaris Ghesquière Luc (Kantoor: Ghesquière,
Degryse & Ghesquière - Geassocieerde Notarissen)
Ter Waarde 42, 8900 Ieper, tel. 057 207 798 / 057 218 121,
fax. 057 219 681 / 057 218 847, luc.ghesquiere@belnot.be,
www.gdgnotarissen.be
Notaris Himpe Ann Sophie
(Kantoor: Notaris Ann-Sophie Himpe)
Henri Cartonstraat 15, 8900 Ieper , tel. 057 205 817,
fax. 057 219 648, annsophie.himpe@belnot.be
Notaris Himpe Annelies
(Kantoor: Eric Himpe en Annelies Himpe FV)
Boterstraat 46, 8900 Ieper, tel. 057 201 446,
fax. 057 216 446, annelies.himpe@belnot.be,
www.notarishimpe.be
Notaris Himpe Eric
(Kantoor: Eric Himpe en Annelies Himpe FV)
Boterstraat 46, 8900 Ieper , tel. 057 201 446,
fax. 057 216 446, eric.himpe@belnot.be,
www.notarishimpe.be

Notaris Mertens Michaël (Kantoor: Michaël Mertens Astrid Dedeurwaerdere, Geassocieerde Notarissen)
Ter Waarde 46/103, 8900 Ieper , tel. 057 202 532,
fax. 057 209 949, michael.mertens@belnot.be,
www.notaris-mertens.be
• www.notaris.be

NUTSVOORZIENINGEN
Voor alle nutsvoorzieningen die in je in je huis wil voorzien, dient een externe ﬁrma de aansluiting te verzorgen.
Dit geldt zowel voor leidingwater, gas en elektriciteit, vaste
telefonie en kabeltelevisie. Bij de meeste voorzieningen
kan je een keuze maken qua aanbieder, bij andere dan
weer niet.
Gas en elektriciteit
Om te kunnen genieten van aansluiting van gas en/of elektriciteit in je woning moet je op voorhand:
• beschikken over een aansluiting op het elektriciteiten/of gasnet via de distributienetbeheerder
• en een contract afsluiten met een energieleverancier.
Sinds de vrijmaking van de energiemarkt moet voor gasen elektriciteitsdistributie een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de distributienetbeheerder en anderzijds de leverancier. De distributienetbeheerder is eigenaar
van de leidingen en installaties. De energieleveranciers
staan in voor het leveren van gas en elektriciteit. Op de
markt zijn verschillende leveranciers aanwezig waarmee
je een contract kan afsluiten. Een lijst van alle erkende
energieleveranciers in Vlaanderen vind je op
www.vreg.be.
Voor vragen in verband met elektriciteit en aardgas (aansluitingen, storingen en defecten, premies,...) neem je best
contact op met Eandis, www.eandis.be, tel. 078 35 35 34
(algemeen), tel. 078 35 35 00 (storingen en defecten)n
tel. 0800 65 065 (gasreuk), tel. 0800 6 35 35 (straatlampen)
Op de website van Eandis kan je een aansluiting op het
distributienet voor elektriciteit of gas aanvragen of wijzigen.
Waterdistributie
Het waterdistributienet in Ieper wordt verzorgd door De Watergroep. Voor technische defecten of klachten kan je tijdens
de kantooruren bij De Watergroep Sectoraal dienstencentrum Westhoek (Poperinge) terecht op tel. 057 346 930,
fax 057 338 511, sdc.westhoek@dewatergroep.be. Buiten
de kantooruren (vanaf 16.30 u.) en tijdens de weekends
bel je het nummer 016 301 340.
De tarieven voor waterverbruik kan je raadplegen op de
website www.dewatergroep.be
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Kabeldistributie
De kabeldistributie is Telenet. Klanten kunnen terecht op
het telefoonnummer 015 666 666 voor alle administratieve
vragen over televisie, internet, facturatie, modemtest, defecten enz. Niet-klanten kunnen terecht op het nummer
0800 66 206 of via www.telenet.be
Vaste telefonie en internet
De meeste telefoonoperatoren bieden vandaag de dag totaalpakketten aan voor vaste en mobiele telefonie, internet
en digitale televisie. Om een vaste telefoonaansluiting te
bekomen neem je best rechtstreeks contact met de aanbieders van telefonie.

ONDERNEMEN
De dienst ondernemen heeft volgende taken:
• de promotie van Ieper als inkoop- en bedrijfsvriendelijke stad;
• de begeleiding van zelfstandigen bij allerhande vergunningen en reglementeringen;
• onthaal en opvang van kandidaat-investeerders;
• doorverwijzing naar allerhande diensten, organisaties,
overheden...;
• onderhouden van relaties en opvolging van dossiers
i.v.m. herlokalisatie, subsidies, vergunningen...;
• coördinatie en aanvragen standplaatsen voor kermissen
en wekelijkse zaterdagmarkt;
• ambulante handel (met uitzondering van leurkaarten).
De dienst fungeert ook als secretariaat voor de Raad Lokale Economie en de vzw Centrummanagement Ieper.
• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be

ONDERNEMINGSLOKET
Het ondernemingsloket is het centrale contactpunt voor
starters en bestaande ondernemingen om de administratieve formaliteiten te vervullen. Als je een eenmanszaak
begint, moet je je eerst wenden tot een erkend ondernemingsloket. Voor een vennootschap is de eerste stap in de
meeste gevallen de notaris, gevolgd door de neerlegging
van de statuten bij de griﬃe van de rechtbank van koophandel; om jouw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen helemaal af te ronden, moet je daarna nog
naar een ondernemingsloket gaan.
• Zenito Ondernemingsloket,
Fochlaan 28, 8900 Ieper, ieper@zenito.be,
Tel. 057 228 686
Openingsuren:
08.30-12.30 (vrij) / 13.00-17.00 (vrij)
08.30-12.30 (vrij) / 13.00-19.00 (op afspraak)

08.30-12.30 (vrij) / 13.00-17.00 (vrij)
08.30-12.30 (vrij)
08.30-12.30 (vrij) / 13.00-16.00 (vrij)

ONDERWIJS
KLEUTER- EN BASISONDERWIJS
Ieper centrum
Scholengemeenschap Centrumscholen Dekenij Ieper:
administratie
• Oude Veurnestraat 24, 8900 Ieper
Tel. 057 217 112
centrale@cdi-ieper.be, www.cdi-ieper.be
Basisschool Immaculata
• Goudenpoortstraat 4, 8900 Ieper (kleuter en lager)
Tel. 057 201 279
immabasis@cdi-ieper.be, www.imma-ieper.be
Basisschool Sint-Michiels
• Elverdingestraat 18, 8900 Ieper (kleuter en lager)
Tel. 057 202 861
smzil@cdi-ieper.be, www.simizil.be
Basisschool Capucienen
• Capucienenstraat 46, 8900 Ieper
(kleuter en lager 1e leerjaar)
Nachtegaallaan 1, 8900 Ieper
(lager 2e tot 6e leerjaar)
Tel. 057 200 460
capucienen@cdi-ieper.be, www.capucienen.be
Basisschool Lyceum - H.Familie
• Maloulaan 2, 8900 Ieper (kleuter en lager)
de Stuersstraat 32, 8900 Ieper (lager)
Oude Veurnestraat 24, 8900 Ieper (kleuter)
Tel. 057 218 239
lyceum-hf@cdi-ieper.be, www.lyceum-hf.be
Basisschool Sint-Jozef
• Meenseweg 33, 8900 Ieper (kleuter en lager)
Tel. 057 207 124
sintjozef@cdi-ieper.be; www.sintjozef-ieper.be
Basisschool St.-Jan
• Brugseweg 272, 8900 Ieper (kleuter en lager)
Tel. 057 201 975
schoolsintjan@cdi-ieper.be, www.schoolsintjan.be
Kleuterschool 't Augustijntje
• Augustijnenstraat 67,8900 Ieper (kleuter)
Tel. 057 206 544, Fax 057 206 544
augustijnen@cdi-ieper.be,
www.augustijntje-ieper.be

IEPER INFO | 51

A-Z

Ieper centrum
Steinerschool Ieper Koningsdale• Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper
(kleuterschool en lagere school)
Tel. 057 611 097
info@koningsdale.be, www.koningsdale.be
Ieper centrum
BSGO De Mote
• Afdeling Minnetuin
Plumerlaan 26, 8900 Ieper
Tel. 057 201 367
Afdeling Freinet - Tierlantuin
• Jan Ypermanstraat 7, 8900 Ieper
Tel. 057 205 418
de.mote@g-o.be
www.bsdemote.campusminneplein.be
Deelgemeenten
Basisschool Sint-Vincentius Zillebeke
• Maaldestedestraat 4B, 8902 Zillebeke
(kleuter en lager)
Tel. 057 202 861
smzil@cdi-ieper.be, http://simizil.be
Vrije Basisschool Elverdinge - Brielen
• VBS Elverdinge
Bolle Meersstraat 12, 8906 Elverdinge
VBS Brielen
Veurnseweg 134 - 8900 Brielen
Tel. 057 422 268
basisschool@vbselverdinge-brielen.be,
www.vbselverdinge-brielen.be
Vrije Basisschool Boezinge - Zuidschote
• Boezingsestraat 2A, 8904 Boezinge
Tel. 057 423 351
info@gvbboezinge.be, www.gvbboezinge.be
Zuidschotestraat 13, 8904 Zuidschote (kleuterklas)
Tel. 057 423 090
school.zuidschote@gvbboezinge.be
Vrije Basisschool Het Nestkastje Dikkebus
Schietstraat 16, 8900 Dikkebus
Tel. 051 203 013
info@hetnestkastje.be, www.hetnestkastje.be
Vrije Basisschool De Schatkist Hollebeke
• Neerwaastenstraat 3, 8902 Hollebeke
Tel. 057 207 672
directie@gvbdeschatkist.be, www.gvbdeschatkist.be
Vrije Basisschool Het Wijland Voormezele
• Wijtschatestraat 1A, 8902 Voormezele
Tel. 057 208 385
www.gvbhetwijland.be

Vrije Basisschool De Vlam Vlamertinge
• Hospitaalstraat 13, 8908 Vlamertinge
(gemengd kleuter en lager onderwijs)
Tel. 057 209 760
Wijkschool De Brandhoek
Poperingseweg 482, 8908 Vlamertinge
(gemengd kleuteronderwijs)
Tel. 057 334 500
info@gvbvlamertinge.be, www.vsvdevlam.be
Deelgemeenten
GO! Basisschool GROEI!
• Groezeweg 8, 8908 Vlamertinge
Tel. 057 203 318
info@bsgroeivlamertinge.be,
www.bsgroeivlamertinge.be
BUITENGEWOON ONDERWIJS
Bijzonder Basisonderwijs Het Vlot
• Sint-Elisabethstraat 6, 8900 Ieper
Sint-Catharinastraat 1, 8900 Ieper
Tel. 057 204 074
hetvlot@cdi-ieper.be, www.hetvlot.be
GO! buitengewoon onderwijs De Klaproos Zillebeke
• Wervikstraat 46, 8902 Zillebeke
Tel. 057 469 338
coördinator.deklaproos@mpi-westhoek.be,
www.mpi-westhoek.be
SECUNDAIR ONDERWIJS
vzw Sint-Maartenscholen Ieper
• Augustijnenstraat 60, 8900 Ieper
Tel. 057 212 152
info@smsi.be
www.smsi.be
Internaat
De Sint-Maartensscholen bieden jongens en meisjes uit de
scholengroep de mogelijkheid om tijdens de schoolweek
op het internaat te verblijven.
• Eigenheerdstraat 8 - 8900 Ieper
Tel. 0497 44 61 93
internaat@smsi.be
https://internaatieper.smsi.be/
Lyceum Ieper
• Maloulaan 2, 8900 Ieper
Tel. 057 200 062
lyceum@smsi.be
https://lyceumieper.smsi.be
College Ieper
• Gezelleplein 11, 8900 Ieper
Tel. 057 200 559
college@smsi.be
https://collegeieper.smsi.be
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Heilige Familie Ieper
• Eigenheerdstraat 8, 8900 Ieper
Tel. 057 200 541
hf@smsi.be
https://hfieper.smsi.be
Immaculata Ieper
• Rijselstraat 83, 8900 Ieper
Tel. 057 204 574
immaculata@smsi.be
https://immaculataieper.smsi.be
VTI Ieper
• Augustijnenstraat 58, 8900 Ieper
Tel. 057 201 213
vti@smsi.be
https://vtiieper.smsi.be
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
GO! middenschool
• Plumerlaan 24, 8900 Ieper
Tel. 057 200 038
ms.ieper@g-o.be
www.campusminneplein.be
GO! atheneum
• Plumerlaan 26, 8900 Ieper
Tel. 057 20 07 29
ka.ieper@g-o.be
www.atheneumieper.com
GO! Technisch atheneum
• Minneplein 26, 8900 Ieper
Tel. 057 201 620
kta.ieper@g-o.be
www.kta-ieper.com
HOGER ONDERWIJS - GRADUAATSOPLEIDING
Graduaat verpleegkunde (HBO5) - dagonderwijs:
werkplekleren
VIVES
• Campus Ieper-Poperinge
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 056 280 600
verpleegkundeieper@viveshbo5.be.
www.rhizo.be/verpleegkunde
VOLWASSENENONDERWIJS
cvo MIRAS
Stationsstraat 25, 8900 Ieper
Tel. 057 224 285
info@miras.be
www.miras.be
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Argos vzw, Centrum voor vorming, opleiding en
begeleiding
• Fochlaan 1/2A, 8900 Ieper
Tel. 057 239 340
Fax 057 239 349
argosvzw@argosvzw.be
www.argosvzw.be
Syntra West - Ieper
• Grachtstraat 13/1A, 8900 Ieper
Tel. 078 353 653
ieper@syntrawest.be
www.syntrawest.be
Cervo go
• Minneplein, 8900 Ieper
Tel. 057 368 455
info@cervogo.be
http://www.tijdvooreencursus.be/alle-opleidingscentra/cvo-cervo-go
Auxilia Onderwijs
Auxilia vzw is onderwijs aan huis voor wie nergens met
zijn/haar vraag naar onderwijs en/of vorming terecht kan.
Vrijwilligers geven gedurende een tot twee uren per week
les op maat aan mensen die door de mazen van het onderwijsnet vallen: zieke kinderen, jongeren die lange tijd
niet naar school kunnen (ongeval, chronische ziekte, kanker...), volwassen zieken en gehandicapten, mensen met
psychische problemen die moeilijk in groepsverband functioneren, gedetineerden, anderstaligen en studenten voor
centrale examencommissie.
• www.auxilia-vlaanderen.be
De Katrol CAW Centraal West-Vlaanderen
De Katrol biedt leer- en opvoedingsondersteuning aan
huis bij kwetsbare gezinnen. Samen met de ouders wordt
op stap gegaan om de kinderen te ondersteunen en sterker te maken op het vlak van leren. De ouders worden bijgestaan met bruikbare tips rond leren en opvoeding.
• CAW Centraal West-Vlaanderen,
Maloulaan 43, 8900 Ieper
Tel 057 220 930
Open-School
Onze Open-School organiseert opleidingen (taalopleidingen, rijbewijs B en computer) voor mensen die niet hoog
geschoold zijn, die op eigen houtje onvoldoende meekunnen in de snel evoluerende samenleving. De lessen gaan
door in cc Perron nabijheid het station Ieper.
• Koning Albertstraat 18, 8600 Diksmuide
Tel. 051 500 969
https://www.basiseducatie.be/open-schoolbrugge-oostende-westhoek
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Huis van het Nederlands
Het Huis van het Nederlands helpt anderstalige volwassenen die Nederlandse taalles willen volgen op weg. Concreet betekent dit dat een consulent van het Huis van het
Nederlands een gesprek voert met de kandidaat-cursist en
eventueel enkele testen afneemt. Samen met de anderstalige wordt er dan gezocht naar de meest geschikte cursus.
Het Huis van het Nederlands organiseert dus zelf geen
cursussen maar beschikt wel over een volledig overzicht
van alle cursussen NT2 die worden georganiseerd. De kandidaat-cursist wordt geïnformeerd over alle mogelijkheden die aansluiten bij zijn/haar proﬁel.
De huizen van het Nederlands (HvN) zijn een initiatief van
de Vlaamse Gemeenschap en vallen onder het Agentschap
Integratie en Inburgering.
• Antenne Westhoek: CC Het Perron,
Fochlaan 1, 8900 Ieper
Tel. 0478 804 394
westhoek@hvn-wvl.be

ORGAANDONATIE
Wie zich vóór zijn overlijden niet verzet, wordt verondersteld bereid te zijn lichaamsorganen of -weefsels te schenken na zijn dood. Je kan ook expliciet verzet aantekenen
tegen de schenking van organen of weefsels na je dood.
Dan kan de familie geen toestemming meer geven tot
wegname.
Voorwaarden
Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België
woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na
jouw dood toe tenzij:
• je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven;
• jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.
Procedure
Om te voorkomen dat jouw naaste familieleden na je dood
de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je
vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij het dienst
Leven van de stad Ieper. De dienst stuurt het formulier
door naar het Rijksregister. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene
donor is of niet.

OVERLIJDEN
De naaste familie of de begrafenisondernemer doet zo
vlug mogelijk aangifte van overlijden bij de burgerlijke
stand. De volgende documenten van de overledene zijn
vereist:
• Het overlijdensattest afgeleverd door de behandelende
arts
• Het trouwboekje (indien zij/hij ongehuwd was, dat van
de ouders)
• De identiteitskaart
• Het rijbewijs
Voor de mensen ingeschreven in een andere gemeente,
maar in Ieper overleden, moet een attest met de laatste
wilsbeschikking betreﬀende de wijze van lijkbezorging
worden voorgelegd. Bedoeld attest wordt afgeleverd door
het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene. De begrafenisondernemer regelt doorgaans de uitvaartplechtigheid en alle andere formaliteiten.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be

PALLIATIEVE ZORG
Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
Palliatieve zorg is de zorg die aan ongeneeslijke zieke
mensen en hun nabestaanden wordt gegeven. De zorg kan
thuis aangeboden worden door een ploeg van zes verpleegkundigen en een ploegarts. De ploeg staat permanent ter beschikking
• Stovestraat 2A, 8600 Diksmuide
Tel. 051 519 800
Fax 051 511 365
info@palliatieve.be
www.pzwvl.be
Palliatieve zorgeenheid
De eenheid palliatieve zorg is een initiatief van het regionaal ziekenhuis Jan Yperman in samenwerking met de vzw
Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende. De eenheid
is gevestigd op de hoofdcampus van het ziekenhuis,
Briekestraat 12, 8900 Ieper.
• Jan Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12, 8900 Ieper
Tel. 057 356 491

• leven, Ter Waarde 1,8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be
https://www.health.belgium.be/
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PARKEREN
Verspreid over Ieper zijn er verschillende parkeerzones. Je
herkent plaatsen waar betalend of schijfparkeren geldt
aan de signalisatie (‘verkeersborden’) en betaalautomaten
op straat.
Zone betalend parkeren
• maandag tot zaterdag van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 18 u.
• 1 euro per uur voor het eerste uur
• 1 euro voor het 2de uur
• 2 euro voor het 3de uur
• Parkeerbelasting van 20 euro per halve dag indien geen
parkeerticket en voor elke periode langer dan toegestaan op het parkeerticket
• Bewoners in de zone betalend parkeren: met bewonerskaart kan men onbeperkt en gratis parkeren in de
blauwe zone van de bewonerszone waartoe men behoort, maar niet in de zone betalend parkeren. Bewoners zonder garage kunnen parkeren in de eigen straat
tegen een aangepast tarief van 2 euro/dag. Indien de
bewoner wel beschikt over een garage gelden de normale parkeertarieven in de zone betalend parkeren
Voor het betalen zijn volgende mogelijkheden voorzien:
• Met muntgeld aan het parkeerautomaat.
• Met de persoonlijke elektronische parkeermeter. Dergelijk toestel wordt aangekocht bij de dienst toerisme voor
de prijs van 31 euro. Het toestel wordt opgeladen met
een tegoed aan parkeergeld via het laadstation bij de
dienst toerisme of via het internet.
• Via de mobiele app.
• Via sms parkeren. Voorafgaand inschrijven via deze site
is noodzakelijk. De parkeerbeurt wordt geregistreerd
door middel van een sms bij start en einde.
Op zon- en feestdagen en op 11 juli is het betalend parkeren niet van toepassing. In de betalende zones kan men
maximaal 1 keer per dag een half uur gratis parkeren, dit
door het selecteren van optie 3 op de parkeerautomaat.
Blauwe zone
• zonder bewonerskaart max. 3 uur parkeren (met parkeerschijf)
• Parkeerbelasting van 20 euro voor elke periode langer
dan toegestaan
• Bewoners uit de blauwe zone + bewoners in de zone
betalend parkeren: onbeperkt parkeren met bewonerskaart die geldig is in de bewonerszone waartoe men
behoort
Gratis randparkings
• Leopold III-laan: 100 parkeerplaatsen
• Minneplein: 150 parkeerplaatsen
• Tulpenlaan: 200 parkeerplaatsen
• Rijselsepoort: 120 parkeerplaatsen
Personen met een handicap
Personen met een handicap kunnen in Ieper overal gratis
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en onbeperkt parkeren met de parkeerkaart voor personen
met een handicap, niet alleen op de voorbehouden plaatsen.
• financiën, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 844
parkeren@ieper.be, www.ieper.be

PENSIOENEN
Pensioenaanvragen
Zowel voor de werknemer als zelfstandige is het Auris de
eerste stap naar het pensioen. Maak vóór de aanvraag bij
de dienst leven een overzicht van je carrière: begin- en
einddatum arbeidsperioden (bij periode in buitenland,
naam en inschrijvingsnummer van de verzekeringsinstelling), de militaire dienstperiode enz.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 541 720
leven@ieper.be
Federale pensioendienst (FPD)
Voor vragen met betrekking tot jouw pensioen kan je terecht bij de Federale pensioendienst. De pensioendienst
houdt zitdag in AC Auris, op Ter Waarde, elke tweede
maandag van de maand, van 9 tot 12.30 uur. Vooraf een
afspraak maken hoeft niet, gewoon een ticketje nemen
aan de ticketzuil in de inkomhal.
Pensioenregeling zelfstandigen
De RSVZ of de Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers houdt elke 2de maandag van de maand, van 9 uur
tot 12.30 uur, een zitdag in het Auris, Ter Waarde 1, 8900
Ieper. Deze zitdag is bedoeld voor zelfstandige ondernemers gevestigd in Ieper.

PERSONEEL
De personeelsdienst beheert de administratie in verband
met personeelsdossiers en verzorgt de aanwerving, de
vorming, de evaluatie, de verloning en het verstrekken van
informatie over vacante betrekkingen, … van het stadspersoneel.
• personeel, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 661
wervingen@ieper.be

PERSONEN MET EEN HANDICAP
Tegemoetkoming of een andere sociale ondersteuning
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of
een andere sociale ondersteuning, moet je handicap eerst
door ons erkend worden. Hierbij gaan we ook na of je voldoet aan een aantal andere voorwaarden. Voor een tege-
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moetkoming bijvoorbeeld, moet je inkomen onder een bepaalde grens liggen.
• Ben je tussen de 21 jaar en de 65 jaar oud en kan je
door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel,
maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een
gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen? Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
• Ben je tussen de 21 jaar en de 65 jaar oud en ondervind
je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w.
heeft je handicap een invloed op je zelfredzaamheid?
Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT).
• Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden
bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken,
eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien wel
recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
(THAB).
Om de burger op weg te helpen bij het indienen van een
aanvraag, wordt er elke tweede donderdag van de maand
van 13.30 tot 15.30 uur een zitdag georganiseerd van de
FOD Sociale Zekerheid in het Auris.
• welzijn Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 710
welzijn@ieper.be
Consultatiebureau
Het consultatiebureau is een ambulante dienst voor personen met een vermoeden van handicap (kinderen en volwassenen).
• Bukkersstraat 38, 8900 Ieper
Tel. 057 215 706
Westhoek Vrijetijd Anders vzw (WVA)
WVA vzw organiseert vrije tijd voor personen met een beperking. Hun werkingsgebied is de volledige Westhoek,
met voornamelijk activiteiten in Ieper. Er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ook met individuele vrijetijdsvragen kan je bij WVA
vzw terecht.
Open: woensdag en zondag 17 tot 20 u., vrijdag en zaterdag 17 tot 22 u.
• WVA vzw, Rijselstraat 98, 8900 Ieper
Tel. 057 215 535
info@wvavzw.be
www.wvavzw.be

POLIO

ontvang je bij de geboorteaangifte van het kindje (samen
met andere attesten). Na de volledige cyclus (d.i. 3 of 4
inentingen uitgevoerd voor de 18de levensmaand) bezorg
je het door de arts afgetekende document terug aan de
gemeente waar je woont.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be

POLITIEZONE ARRO IEPER

De lokale politiezone ARRO Ieper vertegenwoordigt de gemeenten Ieper, Poperinge, Wervik, Zonnebeke, Heuvelland, Moorslede, Staden, Vleteren, Langemark-Poelkapelle
en Mesen en heeft haar hoofdvestiging in Ieper, Ter
Waarde 54, 8900 Ieper. De politiezone staat in voor de uitvoering van de administratieve en gerechtelijke politietaken op het grondgebied van die gemeenten.
Het Lokaal Commissariaat Ieper
Elke gemeente binnen de politiezone behoudt een lokaal
commissariaat. Voor Ieper is dat hetzelfde gebouw als het
hoofdcommissariaat in Ter Waarde 54. Het is permanent
open voor het publiek en 24 uur per dag bereikbaar. Men
kan er terecht voor alle klachten en aangiften; gevonden
en verloren voorwerpen. Voor administratieve zaken bij
voorkeur aanbieden tijdens de kantooruren.
Leiding: Korpschef - hoofdcommissaris Luc Deryckere
• Lokale Politie, Commissariaat,
Ter Waarde 54, 8900 Ieper
Tel. 057 230 500
Fax 057 218 853
PZ.Arroieper@police.belgium.eu
www.arroieper.be
Het Hoofdcommissariaat
• Tel. 057 230 520
Fax 057 230 529
korpschef@arroieper.be

De poliovaccinatie is verplicht in België en gebeurt ofwel
door de geneesheer van Kind en Gezin of door een arts
naar eigen keuze. Het door de arts in te vullen formulier
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Wijkinspecteurs lokale politie
De wijkinspecteurs zijn de schakel tussen de buurtbewoners, de lokale politie, en de stedelijke diensten. Ze zijn
vaak te zien in je buurt en verplaatsen zich meestal per
(elektrische) ﬁets, bromﬁets of te voet. Dat maakt hen
meer aanspreekbaar en zichtbaar in de wijk.
Naast het werk in jouw wijk wordt hij/zij ook ingezet bij
andere politietaken (voetbalwedstrijden, toezicht op de
wekelijkse markt, verkeersregeling, allerlei manifestaties)
maar de voornaamste taak is aanwezigheid in de wijk. Het
is van het grootste belang dat de wijkinspecteur goed gekend is door de buurtbewoners. Bij de wijkinspecteur kan
je terecht voor allerlei zaken die betrekking hebben op de
wijk waar je woont, zoals sluikstorten, bouwvallige woningen, verkeersproblemen, andere probleemsituaties, informatie over gebeurtenissen in jouw wijk, enz. Niet alle
zaken worden door de wijkinspecteur zelf opgelost maar
hij/zij speelt de vraag en/of informatie door aan de bevoegde diensten. Groot-Ieper is opgedeeld in 11 wijken,
deels in het centrum, deels in de buitengemeenten en telt
dus 11 wijkinspecteurs.
Dirk Raes, wijkinspecteur voor Vlamertinge.
De wijk Vlamertinge is middendoor gesneden door de
Noorderring (N38), dit van het kruispunt met de Veurnseweg tot aan het grondgebied Poperinge. Evenwijdig met
de Noorderring loopt de Poperingseweg (N308), beginnende van het kruispunt met de Adriaanseweg tot aan het
kruispunt met de Galgestraat, richting Poperinge. Vanaf
het centrum van Vlamertinge lopen de Brielensestraat, de
Elverdingsestraat en de Hospitaalstraat tot aan het grondgebied van Elverdinge. In de andere richting (zuiderkant)
lopend vanaf het centrum de Krommenelststraat tot aan
het grondgebied Dikkebus, en de Bellestraat tot aan het
grondgebied Reningelst.
Eline Koether, wijkinspecteur voor Boezinge en Zuidschote.
De Diksmuidseweg loopt als rode draad door deze wijkomschrijving. De wijk vangt aan vanaf het kruispunt Diksmuidseweg-Westkaai te Ieper en loopt verder via Boezinge over
Zuidschote tot Bikschote. De wijk bevat de vroegere deelgemeenten Boezinge en Zuidschote. De Steenstraat behoort bij
de wijk Boezinge tot aan het Vulvoordeke.
Angelique Lemahieu, wijkinspecteur voor Brielen en
Elverdinge.
De N8 loopt als rode draad door deze wijkomschrijving. De
wijk vangt aan vanaf het rond punt Oude
Veurnestraat/Veurnseweg N8 te Ieper met inbegrip van de
Oude Veurnestraat en de volledige Kunstenaarswijk. Over
de Noorderring maken de volledige dorpen Brielen en Elverdinge deel uit van deze wijk. De Reningsestraat tussen
Noordhofweg en Kapellestraat en de Kapellestraat tussen
Veurnseweg en Reningsestraat maken ook deel uit van
deze wijk. De Steenstraat hoort bij de wijk Elverdinge tot
en met het Vulvoordeke.
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Francis M'Body, wijkinspecteur voor Zillebeke en
Hollebeke.
De wijk bestaat uit Zillebeke, Hollebeke, een stukje van
Voormezele en een klein gedeelte van Ieper. Het ligt ten
Zuiden van Ieper.
Luc Van Weehaege, wijkinspecteur voor Dikkebus en
Voormezele.
De wijk omvat de volledige dorpsomschrijvingen Dikkebus
en Voormezele. Verder behoort het gedeelte van Ieper, gelegen tussen de Oudstrijderslaan, Dikkebusseweg, Rijselseweg
en Kemmelseweg, met uitzondering van het winkelcentrum
"de Rijselpoort" tot de wijk. Dit gedeelte omvat de woonkernen Ter Linden, Ter Olmen en de Wittenhuizen.
Fabienne Pouillie, wijkinspecteur voor Sint-Jan en de
industriezone.
De wijk bestaat uit Sint-Jan en de industriezone.
Frans Sweertvaegher, wijkinspecteur voor Ieper Centrum.
Deze wijk omvat eigenlijk de oude stadkern van Ieper. In
het westen wordt hij begrensd door de spoorweg (met
station), in het oosten door de Vestingen. In noordelijke
richting begint hij aan de spoorweg (Poperingseweg),
loopt via de Jules Capronstraat naar de Elverdingsestraat,
A.Vandenpeereboomplein door de Kloosterppoort en
Astridpark naar de Janseniusstraat en vervolgens de Oude
Houtmarktstraat tot tegen de Vestingen. In zuidelijke richting vanaf de spoorweg naast het René Colaertplein naar
de Vooruitgangsstraat, Studentenstraat, De Montstraat,
OLV-straat, St. Elisabethstraat, Rijselsestraat, St.-Pieterskerkhof, Rijkeklarenstraat tot aan de Vestingen.
Olivier Jaecques, wijkinspecteur voor Ieper Centrum Oost.
De wijk vangt aan vanaf het kruispunt Basculestraat-Kalfvaart in Ieper en loopt verder via de Meenseweg. De Oude
Kortrijkstraat tot aan de Kruiskalsijde behoort eveneens tot
deze wijkdienst. Verder de Zonnebeekseweg tot aan huisnummer 100, de Maarschalk Frenchlaan, de Menenstraat
tot aan de Grote Markt, de Korte Torhoutstraat, de Kauwekijnstraat, de Bollingstraat. Verder hoort ook de Rudyard
Kiplinglaan, Hoornwerk en de Leopold III-laan tot de wijkbeschrijving. Verder ook de woonwijken gelegen in de
Vaubanstraat, de Gildenstraat, de Ligywijk, Hovelandpark,
Hovelandlaan, de Kerselaar, de Robrecht van Bethunelaan
en Jan Bardoncstraat.
Emmerson Scheerlinck, wijkinspecteur voor Ieper
Centrum West.
Deze wijk wordt begrensd door het station van Ieper, het
winkelcentrum (met onder andere de Delhaize) en Vlamertinge (ter hoogte van danscafé Bybastis) enerzijds, en
de Dikkebusseweg en de Noorderring (Brielen) anderzijds.
De hoofdstraten in deze wijk zijn de Poperingseweg (het
stuk van de spoorweg tot aan danscafé Bybastis), de Augustijnenstraat, de Capucienenstraat die loopt tussen de
Poperingseweg en Vijverbeek, en de Omloopstraat/
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Adriaansensweg. Binnen dit gebied zijn er verschillende
woonwijken, namelijk de Bloemenwijk, de Vogelwijk, de
Rederijkerswijk en de Leemput.
Patrick Lemaire, wijkinspecteur voor Ieper Centrum
Noord.
Aan de noordzijde wordt de wijk begrensd door de Brugseweg, de Diksmuidseweg en de Oude Veurnestraat. De
oostzijde wordt begrensd door de Kalfvaart en de Lange
Torhoutstraat en de westzijde wordt begrensd door de
Maarschalk Haiglaan en de Oude Vaartstraat. De scheiding
met het oude centrum ligt op de Jules Capronstraat, de Elverdingsestraat, naast de kathedraal naar de Oude Houtmarktstraat.
Frank Louagie, wijkinspecteur voor Ieper Centrum Zuid.
De wijk Ieper Centrum begint halfweg de Rijselsestraat
dwars door de St. Pieterswijk en gaat via de Oudstrijderslaan naar het station toe. Ook via de "groene zone" omvattende de Vestingen, het Eiland en de Esplanade komt men
aan het station. Het station is het knooppunt van drie wijken: Ieper Centrum Zuid, Ieper Centrum en Ieper Centrum
West. De wijk gaat verder richting Dikkebus via de Dikkebusseweg tot aan het kruispunt met de Frezenbergstraat. Het
gedeelte tussen de Dikkebusseweg en de Dikkebusbeek
(met het Dikkebusvijverpad) behoort eveneens tot deze wijk.
Wie is mijn wijkinspecteur?
Ken je de wijkinspecteur voor jouw adres niet? Surf naar
www.arroieper.be of contacteer het lokaal commissariaat
in Ter Waarde 54, tel. 057 230 530,
PZ.ArroIeper.LCIeper@police.belgium.eu,
www.arroieper.be.

POSTKANTOOR
Het bpost-kantoor Ieper Esplanade is gelegen in de
Studentenstraat 10, 8900 Ieper, tel. 02 201 23 45. Je kan er
terecht voor alle producten en diensten die bpost verdeelt:
• Postale diensten: postzegels, pakketten, huur van postbussen,...
• Financiële diensten: bpost bank, Western Union,...
PostPunten
Daarnaast zijn er twee PostPunten. Je kan er terecht voor postale diensten en producten die je regelmatig nodig hebt:
• Postzegels, advies bij het frankeren, brieven verzenden
• Frankeringsetiketten en Postpac verpakkingen om pakketten te versturen (tot 10 kg)
• Pakketten afhalen
• Aangetekend schrijven versturen (tot 2kg) en afhalen
• Stortingen
• PostPunt Garage Vanderjeugt Boezinge,
Diksmuidseweg 505A, 8904 Ieper-Boezinge
• PostPunt Spar Vlamertinge,
De Montmorencystraat 1A, 8908 Ieper-Vlamertinge

PREMIES
Gemeentelijke premies
Er zijn gemeentelijke premies voor de aankoop van een sociale woning, renovatie, sanering en klein comfort en verbeterings- en aanpassingswerken, afkoppeling hemelwater,
zonne-energie, FSC-hout, groendaken, warmtepomp, ventilatiesysteem met warmterecuperatie, winddicht onderdak bij
renovatie, ecologische dak-, vloer- of muurisolatie, kleine
landschapselementen en bouwadvies.
• wonen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 773
wonen@ieper.be
www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be
Sociale premies
Er zijn een vijftal premies: sociaalpedagogische toelage
van 150 euro per jaar voor opvoeding en verzorging gehandicapt kind, verzorgingstoelage voor de opvang en verzorging volwassenen gehandicapte persoon en een
toelage aan incontinente personen en/of stomapatiënten.
• welzijn, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be
Vlaamse premies
De Vlaamse overheid verleent volgende premies: tegemoetkoming in de huurprijs, de huurpremie, verbeteringsen aanpassingspremie, renovatiepremie, verzekering gewaarborgd inkomen
• www.wonenvlaanderen.be
Voor aanvragen kan je langskomen op de dienst
wonen.
Vlaamse energielening
Met een energielening kan je werken ﬁnancieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald
worden over een periode van maximaal 8 jaar. Je leent
aan 2% en er zijn geen andere kosten aan verbonden.
Sommigen kunnen ook renteloos lenen (0%) indien ze
voldoen aan de voorwaarden.
Je kan een energielening aanvragen bij de dienst wonen.
Alle informatie over de energielening vind je op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA):
www.energiesparen.be/energielening
• wonen, Ter waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 773
wonen@ieper.be
Een volledig overzicht van de maatregelen en premies kan
je terugvinden in onze brochure Woonpremies op onze
website of gratis aanvragen bij de dienst wonen.
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PRIVATIEF GEBRUIK OPENBAAR
DOMEIN
Er wordt zeer vaak door handelaars, horeca-uitbaters en
dienstverleners gevraagd om ingebruikneming van het
voetpad of het openbaar domein voor verschillende zaken
met betrekking tot hun uitbating.
Als vormen van privatieve ingebruikneming wordt onder
meer verstaan: reclameborden, menuborden, verkooppunten, vlaggenmasten, enz… Zoals bepaald in de algemene
politieverordening, is het verboden de openbare weg of het
openbaar domein te gebruiken voor het plaatsen van hindernissen tenzij na schriftelijke aanvraag, vermeldende aard
en afmetingen, tenminste twintig dagen voor de gewenste
aanvangsdatum en na machtiging door het college van
burgemeester en schepenen.
Tot vorig jaar werd via een schrijven aan de handelaars een
aangifteformulier opgestuurd om dit gebruiksrecht te regelen. Vanaf 2015 wordt gevraagd om dit voortaan spontaan in
orde te brengen met het aangifteformulier dat gedownload
kan worden op de website www.economieieper.be.
• Bij een ingebruikneming van het openbaar domein
door middel van een reclame- of menubord, reclamevlaggenmast bedraagt de retributie 40 euro. Per uitbating kan er slechts één reclame bord of vlaggenmast
worden buitengeplaatst waarbij maximum 1 m² van het
grondoppervlak in gebruik mag worden genomen.
• Bij een ingebruikneming van het openbaar domein
door middel van een verkooppunt (of een andere hindernis) bedraagt de retributie 40 euro per m².
• Voor het plaatsen van een kauwgumapparaat op het
openbaar domein of hangend aan de muur wordt een
bedrag van 15 euro per apparaat vastgesteld.
• Vergunde ﬁetsenrekken zijn vrijgesteld van retributie.
Bij niet naleving van deze voorwaarden of bij gebrek aan
vergunning zal conform artikel 3.3.5 van de algemene
politieverordening door het college van burgemeester en
schepenen worden overgegaan tot de ambtshalve verwijdering van de betrokken hindernis op kosten van de
eigenaar, en zonder voorafgaande verwittiging. Deze
onkostenvergoeding bedraagt 150 euro en wordt aangerekend ter betaling van de opruimingswerken uitgevoerd
door de stedelijke diensten.

PSYCHIATRIE
Psychiatrische thuiszorg regio ieper
Aanspreekpunt Geestelijke Gezondheidszorg voor wie de
sector niet kent of twijfelt aan de gepaste zorg.
Exploratie en verduidelijking van de zorgvraag en doorverwijzen/toeleiden naar het meest aangewezen zorgaanbod.
Advies, ondersteuning en vorming aan hulpverleners die
beroepshalve in het thuismilieu geconfronteerd worden
met mensen met psychische en/of psychiatrische proble59 | IEPER INFO

men.
Zorgcoördinatie en zorgbemiddeling bij mensen met een
psychische of psychiatrische kwetsbaarheid.
• Poperingseweg 14, 8900 Ieper
info@pztieper.be
www.pztieper.be
Mobiel Team langdurige psychiatrische zorg
Het mobiel team langdurige psychiatrische zorg is één van
de initiatieven van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Ieper - Diksmuide in het kader van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg
Het mobiel team langdurige psychiatrische zorg richt zich
op volwassenen vanaf 18 jaar met complexe en langdurige
psychiatrische problemen.
Het mobiel team langdurige psychiatrische zorg biedt behandeling en begeleiding aan huis daar waar de ambulante zorg ontoereikend of niet mogelijk is.
Openingsuren:
van maandag tot donderdag: 8.30 tot 19.30 u.
op vrijdag en zaterdag: 8.30 tot 17 u.
• Mobiel team langdurige psychiatrische zorg,
Poperingseweg 8, 8900 Ieper
Tel. 057 239 189
mtl@ggz-ieperdiksmuide.be
Psychiatrisch verzorgingstehuis (pvt) "het tempelhof"
Het PVT, een initiatief van het Psychiatrisch Ziekenhuis H.
Hart, is een tehuis voor de begeleiding van gestabiliseerde
psychiatrische patiënten. Het gebouw bestaat uit drie woningen voor zes en drie woningen voor 14 bewoners.
Ruime aandacht gaat naar een aangenaam leefklimaat,
het stimuleren van restcapaciteiten bij de bewoners en het
sociaal contact met de omgeving.
• Tulpenlaan 19, 8900 Ieper
Tel. 057 239 199
info@hhi.gzbj.be
www.hhartieper.be
Psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart
Het psychiatrisch ziekenhuis heeft verschillende afdelingen: spoedopname en oriëntering, verslavingszorg,
stemmings-, angst- of persoonlijkheidsstoornis, psychose
zorg en ouderpsychiatrie
Raadplegingen psychiatrie kunnen op afspraak
• Poperingseweg 16, 8900 Ieper
Tel. 057 239 111
info@hhi.gzbj.be
www.hhartieper.be
Winkel ’t één & ’t ander
’t Eén en ’t ander wil kansen creëren voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid. De producten die verkocht
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worden in ’t Eén en ’t ander worden gemaakt door mensen die in de werkateliers van de ergotherapie niet alleen
aan zichzelf werken. Daarnaast wil ze kansen creëren voor
mensen op zoek naar een geschenk. Je kan er terecht voor
handgemaakte producten met een verhaal, authentiek en
waardevol.
• Poperingseweg 8, 8900 Ieper
Tel. 057 239 178
info@teenentanderieper.be
www.teenentanderieper.be

PUBLICITEIT EN RECLAME:
VERGUNNING NODIG
De stad Ieper beschikt over een gemeentelijke bouwverordening op vaste constructies voor reclames, uithangborden,
opschriften en andere publiciteitsmiddelen. Vooraf moet
altijd een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.
Zones
Goed om weten is dat er geen algemene regel bestaat
voor het hele Ieperse grondgebied. Voor de toepassing
van het reglement is Ieper verdeeld in verschillende zones,
waar telkens speciﬁeke voorwaarden van kracht zijn. Zo
worden bijvoorbeeld strengere bepalingen opgelegd in de
binnenstad, gelet op het bouwkundig historisch waardevol
karakter.
Een goede raad: raadpleeg tijdig de dienst stedenbouw
om onaangename en dure verrassingen te voorkomen.
• ruimtelijke ordening, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 660
ruimtelijke.ordening@ieper.be

RATTEN EN MUSKUSRATTEN
De stad heeft de wettelijke taak om muskusratten te bestrijden op openbaar terrein en langs waterlopen. Op privaat domein is dit echter geen taak van een gemeente.
Wie last heeft van ratten kan contact opnemen met een
gespecialiseerde ﬁrma.
• milieu, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 670
milieu@ieper.be

REGISTRATIE EN DOMEINEN
Een registratiekantoor neemt bepaalde gegevens op in de
administratie zoals de registratie van een contract, huurcontract, muurovername, overeenkomst, testament, gift of
schenking van onroerend goed en schenking roerende
goederen. Als je er een document laat registreren, krijgt
het een datum en is het bestaan ervan onbetwistbaar. Je

kan er ook terecht voor de aangifte van een nalatenschap,
vzw jaarlijkse aangifte patrimonium en registratierechten
vermindering.
Kosten
Als je een akte laat registreren, betaal je registratierechten. Deze kosten verschillen van gewest tot gewest. In
Vlaanderen is dit 10%,. Deze tarieven kunnen verlaagd
worden tot respectievelijk 5 en 6% als het gaat om een
kleine landeigendom of een bescheiden woning.
• Registratiekantoor Ieper,
Arsenaalstraat 4A, 8900 Ieper,
rzsj.registratie.ieper@minfin.fed.be

REGIONAAL LANDSCHAP
WEST-VLAAMSE HEUVELS
Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels is een
vzw die zich engageert om de belangrijke natuur-en landschapstroeven van onze streek te behouden voor de toekomst. Dat doen ze door overheid, verenigingen,
bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in concrete acties. Ze werken nauw samen met de provincie
West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de gemeenten
Heuvelland, Ieper, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels onderscheidt drie grote landschappelijke eenheden: het
Hoppeland, de Bergen en de Ieperboog. Het werkingsgebied strekt zich in totaal over 45361ha uit.
• Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke (Ieper)
Tel. 057 230 850
Fax 057 230 851

REISPAS
Voor bepaalde landen is nog altijd een reispas en zelfs
een visum (via de ambassade van het land van bestemming) vereist. Inwoners met de Belgische nationaliteit
moeten hun reispas aanvragen waar ze ingeschreven zijn
in de bevolkingsregisters.
Voor een gewone reispas bedraagt de wettelijke wachttermijn 7 werkdagen vóór de vertrekdatum. Voor de uitzonderingsprocedure is dat 1 werkdag. Als in het tweede geval
de aanvraag op zaterdag gebeurt, wordt de reispas ten
vroegste op dinsdag geleverd. De ervaring leert evenwel
dat je een reispas best twee weken vóór de vertrekdatum
aanvraagt en indien er nog een visum nodig is, ook nog
de nodige tijd bij voorziet om dit te regelen.
De kostprijs bedraagt 72,50 euro voor een gewone reispas
(7 werkdagen) en 247,50 euro voor de uitzonderingsprocedure (1 werkdag). Voor jongeren tot 18 jaar zijn die bedragen respectievelijk 35 en 210 euro. Kinderen moeten mee
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zijn voor de aanvraag.
Volgende documenten moet je bij de aanvraag van een
reispas voorleggen: identiteitskaart, 1 kleurenpasfoto (met
witte achtergrond, recht in de lens kijken, met gesloten
mond), eventueel de oude reispas en contant geld of via
bancontact (betaling bij aanvraag).
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 881
leven@ieper.be
https://diplomatie.belgium.be/

RIJBEWIJZEN
De afgifte van rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen gebeurt in het Auris. Bij de aanvraag
moet je je identiteitskaart en twee recente pasfoto's meenemen. Voor een internationaal rijbewijs volstaat een foto.
Prijs: € 22,50
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 881
leven@ieper.be
www.mobilit.belgium.be

RODE KRUIS VLAANDEREN
De onafhankelijke vrijwilligersorganisatie Rode Kruis wil zoveel mogelijk mensen eerste hulp aanleren. Daarnaast wil ze
optimaal hulp bieden bij een ramp. Het Rode Kruis staat ook
in voor de continue bevoorrading van veilige bloedproducten
aan de meeste ziekenhuizen in Vlaanderen.
• Poperingseweg 30A, 8900 Ieper
Tel. 057 200 057
hulpdienst@ieper.rodekruis.be (hulpdienst)
pr@ieper.rodekruis.be (communicatie)
https://www.rodekruis.be/afdeling/ieper

SABAM EN DE BILLIJKE
VERGOEDING
Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt, is de
billijke vergoeding in het leven geroepen om tegemoet te
komen aan de prestaties van uitvoerders en producenten.
Heb je een zaak waar klanten komen en speel je er muziek
(radio, cd's of andere), dan ben je verplicht om naast de
vergoeding die je aan SABAM betaalt, ook een billijke vergoeding te betalen.
SABAM
SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Ze int de verplichte vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht bij gebruik van of laten horen of zien
van werken van muzikanten, schrijvers, ﬁlmmakers, ...
De vergoeding gaat naar de auteur of componist van de

tekst of muziek. Ook als het gaat om een privéfuif en/of als
je geen inkom vraagt, moet je aan SABAM betalen. Alleen
voor ‘kosteloze mededelingen in familiekring’ moet je
geen toestemming aanvragen en ben je ook geen rechten
verschuldigd. Je betaalt een forfait volgens een bepaald
tarief. Hoeveel je precies betaalt, wordt bepaald in functie
van de grootte van de zaal, de prijs van de meest gevraagde consumptie, de gevraagde inkomprijzen...
• Meer informatie over de tarieven vind je op de
website van SABAM, www.sabam.be.
De billijke vergoeding
De billijke vergoeding is een compensatie voor uitvoerders
en producenten. De billijke vergoeding wordt gevraagd
wanneer je muziek of teksten in het openbaar gebruikt
waarvan anderen de auteur of componist zijn. Bijvoorbeeld bij het spelen van opgenomen muziek op een openbare fuif of op de achtergrond in een café, restaurant,
kapperszaak, ﬁtness, wachtruimte van een arts, ...Het gaat
telkens om “opgenomen” muziek (bv. radio, cd, mp3).
Voor live muziek moet je geen billijke vergoeding betalen.
De billijke vergoeding wordt geïnd door Honebel (voor horecazaken) en Outsourcing Partners (voor anderen).
• Meer info over de aangifte van de billijke
vergoeding: www.debillijkevergoeding.be.

SAMENLEVINGSCONTRACT
Twee mensen die - al dan niet wettelijk - samenwonen,
kunnen speciﬁeke afspraken over het samenwonen laten
vastleggen in een samenlevingscontract. Dat is echter niet
verplicht. Een notaris geeft je hierbij advies en helpt je het
contract op te maken. Hij is ook de enige die het contract
kan bekrachtigen. In het samenlevingscontract kan je alleen de organisatie van het gezin en een aantal gevolgen
van het samenwonen voor het bezit regelen.
Bij de dienst leven kan je het contract laten inschrijven in
het bevolkingsregister. Opgelet: dit is geen wettelijke samenwoonst.
Wettelijke samenwoonst
Als je samenwoont met iemand, kan je hiervan een schriftelijke verklaring aﬂeggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Beide partners dienen zich hiervoor aan te
melden bij de dienst Leven. Indien je vooraf bij een notaris
een samenlevingscontract afsloot, kan je dat ook in je verklaring laten opnemen. De wettelijke samenwoonst wordt
opgenomen in het bevolkingsregister. Na die verklaring
woon je ‘wettelijk’ samen.
• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be
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SOCIAAL-ECONOMISCHE
VERGUNNING
Wie een handelszaak wil uitbaten met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het
publiek, moet hiervoor in het bezit zijn van een socio-economische vergunning. Meer informatie over de wetgeving,
de procedures enz. vindt u op www.vlaio.be. Het aanvraagdossier moet gericht worden aan het schepencollege.
In de loop van 2018 wordt deze vergunning vervangen
door de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en geïntegreerd in de omgevingsvergunningsprocedure.
• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
Er bestaan twee soorten sociale huisvestingsmaatschappijen: huur- en eigendomsmaatschappijen.
• De huurmaatschappijen bouwen sociale woningen om
ze te verhuren aan sociale voorwaarden. De huurprijzen
liggen voor de doelgroep onder de gangbare marktprijzen. De huurprijs hangt af van het inkomen van de
huurder, de gezinssamenstelling, de grootte en ouderdom van de woning.
• De eigendomsmaatschappijen bouwen sociale woningen om ze te verkopen tegen aantrekkelijke prijzen. In
de meeste gevallen is er voor de aankoop van zo'n woning ook een sociale lening mogelijk worden. Daarnaast
verstrekken deze maatschappijen ook nog leningen aan
particulieren voor de bouw van een woning of voor de
aankoop en/of renovatie of aanpassing van de eigen
woning.
Volgende maatschappijen bouwen, verhuren of verkopen
sociale woningen in Ieper en omgeving:
Ons Onderdak cvba.
De sociale huisvestingsmaatschappij Ons onderdak bouwt,
verhuurt en verkoopt sociale woningen. Regelmatig brengt
ze sociale kavels op de markt. Ons Onderdak verstrekt ook
sociale leningen.
Open: elke werkdag van 8.30 tot 12 u. en op vrijdag ook
van 16 tot 18.15 u.
Spreekuur maatschappelijk werker: dinsdag- en donderdagvoormiddag en vrijdag 16.15 tot 18.15 u.
Zitdag voorzitter: op afspraak
• Ons Onderdak cvba, Ter Waarde 65, 8900 Ieper
Tel. 057 219 220
Fax 057 219 203
info@onsonderdak.be
www.onsonderdak.be

SHM De Mandel
Deze sociale huisvestingmaatschappij heeft in Ieper woningen in Boezinge, Vlamertinge en Zuidschote.
• De Mandel, Botermarkt 30, 8800 Roeselare
Tel. 051 201 283
Fax 051 244 217
info@de-mandel.woonnet.be
www.demandel.be
Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel vzw
Het SVK kan je een woning aanbieden. Maar net als bij de
huisvestingsmaatschappijen hebben de sociaal verhuurkantoren meer kandidaat-huurders dan woningen.
Daarom werken ook de SVK’s met een wachtlijst.
Maar anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen is het bij de SVK’s niet zo zeer de inschrijvingsdatum
die telt. SVK’s geven voorrang aan degene die weinig middelen heeft en de woning het meest dringend nodig heeft.
• SVK Woonsleutel vzw, Meenseweg 71, 8900 Ieper
Tel. 057 219 850
Fax 057 360 005
regionaal.svk@telenet.be
Vlaams woningsfonds
Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe
aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair
begrensd inkomen voor:
• de aankoop of het behoud van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met werken
• werken aan een woning of appartement.
Het Vlaams Woningfonds gaat daarnaast ook zelf over
tot de aankoop, de verbouwing en de sanering van woningen om deze vervolgens te verhuren.
Het Vlaams Woningfonds heeft een zitdag in LDC ’t Hofland (Dikkebusseweg 15a), elke dinsdag van 13.30 tot
16.30 u.
• Provinciaal kantoor Vlamingstraat 59 - 8000 Brugge
Tel. 050 333 162
ddlwvl@vlaamswoningfonds.be

SPEELPLEINEN
Ieper heeft heel wat speelpleintjes, verspreid over de stad,
in woonwijken en stadsparken. Jaarlijks worden nieuwe
pleintjes aangelegd of gerenoveerd, in samenspraak met
bewoners en andere betrokkenen.
Speelpleinwerking Sporrewoan
Speelpleinwerking Sporrewoan organiseert zijn werking
op het Jeugdstadion in Ieper tijdens de paasvakantie en
zomervakantie. Ze organiseren ook grabbelpasactiviteiten
tijdens de kerstvakantie. Alle kinderen vanaf 3 jaar (en
pampervrij) zijn welkom op het speelplein van Sporrewoan. Op de startdagen kan ingeschreven worden op het
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speelplein zelf van 10 tot 12u. Daarna kan er elke dag van
de speelpleinwerking ingeschreven worden ter plaatse.
• Speelpleinwerking Sporrewoan
Fochlaan 3, 8900 Ieper
Tel. 057 239 419
sporrewoan@jocieper.be
http://www.sporrewoan.be/
Speelpleinwerking Spelewijs voor kinderen en jongeren
met een beperking
Spelewijs is een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren (van 3 tot 16 jaar) die moeilijk op een gewone werking terecht kunnen omdat ze extra aandacht en structuur
nodig hebben. Hiermee worden kinderen bedoeld met
een beperking, een leerstoornis, leerachterstand, ASS,
epilepsie... . Je kan iedere vakantie bij Spelewijs terecht
voor een onvergetelijke tijd! Ook broers en zussen zijn
welkom bij Spelewijs!
• Speelpleinwerking Spelewijs
Kanteelpad 4, 8900 Ieper
https://www.spelewijs.be/
Spelewijs is onderdeel van Westhoek Vrijetijd Anders vzw.
Deze vzw organiseert vrije tijd voor personen met een beperking.
• Westhoek Vrijetijd Anders vzw
Rijselstraat 98, 8900 Ieper
Tel. 057 21 55 35
info@wvavzw.be
www.wvavzw.be

De reservaties van de sporthallen, het zwembad en de atletiekpiste kunnen geraadpleegd worden op
http://sport.ieper.be of tijdens de openingsuren aan de
balie van het zwembad.
• stedelijk sportcentrum,
Leopold III-laan 18, 8900 Ieper
Tel. 057 239 400
sportdienst@ieper.be
www.ieper.be

STADSARCHIEF
Het Stadsarchief zorgt voor het verzamelen, het bewaren
en het archiveren van cultuurhistorische en administratieve documenten, stelt deze ter beschikking aan de stedelijke administratie en aan het brede publiek en
ondersteunt het regionaal historisch en genealogisch onderzoek.
Lidmaatschapsbijdrage: een geldige Ieperse bibliotheekkaart is vereist.
Open: dinsdag tot donderdag van 13.30 tot 18 u.; vrijdag en
zaterdag van 9 tot 12 u.
• stadsarchief, Weverijstraat 7, 8900 Ieper
Tel. 057 239 440
archief@ieper.be

STATION IEPER

SPORT

De stedelijke sportdienst heeft twee opdrachten: het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur zwembad, sporthallen en openluchtterreinen en het organiseren van
sportpromotie. Je kan deze dienst contacteren voor allerhande informatie over de sportmogelijkheden in Ieper, het
gebruik van het zwembad, het huren van sportzalen, voetbalvelden, volksspelen...Je kan er ook een lijst vinden met
alle sportclubs van Ieper evenals folders omtrent de sportpromotie-acties. Je kan vrijblijvend informatie vragen over
allerhande activiteiten zoals aerobic, turnen voor senioren,
tennis, sportkampen, sportacademie,...
Alle info is tevens te vinden in de gratis sportgids die je
kan afhalen in het sportcentrum.
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Station Ieper is een spoorwegstation langs spoorlijn 69
ten westen van het centrum van de stad Ieper. De volledige
dienstregeling van de treinen kan je onder meer aan de
loketten van het station krijgen.
• Station Ieper, Colaertplein 35, 8900 Ieper,
algemeen infonummer: 02 528 28 28
http://www.belgianrail.be
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SUBSIDIES VOOR VERENIGINGEN
Aanvragen subsidies voor verenigingen dienen schriftelijk
gericht te worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
• college van burgemeester & schepenen,
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 800
secretariaat.bestuur@ieper.be

• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be

TECHNISCHE DIENST

SYNDICALE ORGANISATIES
Syndicale organisaties treden op als onderhandelingspartners en zijn door de openbare overheden erkend. Zij staan
onder andere in voor de verdediging van de werknemersbelangen, rechtsbijstand, syndicale premies, uitbetaling
werkloosheidsuitkeringen,… de syndicale organisaties zijn:
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
• Korte Torhoutstraat 27,8900 Ieper
Tel. 057 200 200 |fax 057 469 385
Ieper.wlh@abvv-wvl.be|www.abvv.be
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
• Sint-Jacobsstraat 34, 8900 Ieper
Tel. 059 342 631 |fax 059 342 643
Oostende-westhoek@acv-csc.be
https://acv-west-vlaanderen.acv-online.be
Algemene centrale der liberale vakbonden (ACLVB)
• Surmont de Volbergestraat 48, 8900 Ieper
Tel. 057 200 115 |fax 057 209 960
West.vlaanderen@aclvb.be | www.aclvb.be
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) Roeselare
Wie niet is aangesloten bij een syndicale organisatie kan
zich wenden tot de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Dat is een overheidsinstelling van de sociale zekerheid die werkloosheidsuitkeringen en aanverwante
uitkeringen betaalt. De Hulpkas vormt de schakel tussen
jou en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
• Stationsplein 43, 8800 Roeselare
Tel. 051 201 711
Fax 051 249 098
https://www.hvw.fgov.be

TAXIVERGUNNING EN VERHUURVOERTUIG MET BESTUURDER
Een taxivergunning of een vergunning voor een verhuurvoertuig met bestuurder (het zogenaamde luchthavenvervoer) moet worden aangevraagd bij het schepencollege.
Het aanvraagformulier is terug te vinden op www.ieper.be.

De afdeling openbaar domein - technische dienst staat in
voor het plannen, organiseren, uitvoeren en opvolgen van
alle infrastructuur- en onderhoudswerken inzake het
grondgebied van de stad Ieper meer bepaald:
• Aanbestedingen grondgebiedszaken.
• Onderhoud wegen, ﬁetspaden, riolering, waterlopen,
nutsleidingen en gebouwen.
• Aanvragen:
- Aansluiting op de openbare riolering
- Aanleggen van een oprit
- Huren van openbaar domein, plaatsen van een container, plaatsen verkeerssignalisatie
- Aanvraag parkeerkaart voor de Vismarkt/Kiekenmarkt
- Gebruik elektrische kasten
- Gebruik feestmateriaal
• Alle meldingen omtrent het grondgebied van de stad
(schademeldingen aan ﬁetspaden, trottoirs, wegen, verstopping of problemen met riolen en afwatering, defecte openbare verlichting).
• afdeling openbaar domein - technische dienst,
Rijselsepoort 4, 8900 Ieper
Tel. 057 239 517
technische.dienst@ieper.be
Afdeling openbaar domein - mobiliteit
Deze dienst staat in voor de opvolging van het mobiliteitsplan, diverse mobiliteitsdossiers en de verkeerscommissie.
• afdeling openbaar domein – mobiliteit,
Rijselsepoort 4, 8900 Ieper
Tel. 057 239 518
mobiliteit@ieper.be
Afdeling openbaar domein - magazijnen
De afdeling openbaar domein - magazijnen staat in voor
het beheer en onderhoud van het bestaande stadspatriIEPER INFO | 64
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monium waaronder volgende facetten begrepen worden.
• Het beheren van het eigen gebouwen patrimonium
zowel in eigen beheer als door externe aannemers.
• Het beheren en herstellen van bestaande wegen en
voetpaden en op aanvraag het aanleggen van nieuwe
opritten.
• Het beheren en herstellen van de bestaande signalisatie
en het plaatsen van tijdelijke wegsignalisatie in het
kader van tijdelijke politiereglementen.
• Het beheren van waterlopen 3de categorie in samenspraak met de hogere overheid, provincie West- Vlaanderen, die instaat voor de uitvoering.
• Het herdelven en herproﬁleren van de weggrachten en
het reinigen en onderhouden van de overwelfde weggrachten.
• Het beheren, herstellen of ontstoppen van de openbare
riolering en waterontvangers. Daarnaast staan we ook
in voor het aanleggen, op vraag, van nieuwe huisaansluitingen.
• Het opvolgen van ingebruikname openbaar domein in
kader van particuliere aanvragen.
• Het opvolgen van alle werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen.
Daarnaast staat de dienst ook in voor het ontlenen van
feestmateriaal aan de Ieperse verenigingen en het logistiek ondersteunen van allerlei evenementen en organisaties.
• afdeling openbaar domein - magazijnen,
Rijselsepoort 4, 8900 Ieper
Tel. 057 239 520
magazijnen@ieper.be

TERRASVERGUNNING

• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be

THUISVERPLEGING
Een dienst voor thuisverpleging groepeert een aantal
thuisverpleegkundigen, die ofwel als werknemer voor de
dienst zelf werken, ofwel als zelfstandige met de dienst
samenwerken. Zo werken die verpleegkundigen beter met
elkaar samen en kunnen ze elkaar helpen of afwisselen
waar nodig. Thuisverpleging gebeurt door verpleegkundigen. Een verpleegkundige kan medicijnen of inspuitingen
toedienen, wonden verzorgen, palliatieve zorgen verlenen
enz. De verpleegkundigen hebben ook aandacht voor gezins- en sociale omstandigheden. Thuisverpleging is gericht op personen die verpleging nodig hebben,
bijvoorbeeld nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn of
herstellen van een ongeluk of aandoening.
I • https://www.zorg-en-gezondheid.be
Als je verpleegkundige verzorging nodig hebt, kun je een
beroep doen op een dienst thuisverpleging of een zelfstandige thuisverpleegkundige. De thuisverpleging gebeurt op basis van een voorschrift van de behandelende
arts. De thuisverpleegkundige kan een hele waaier van
verpleegkundige opdrachten opnemen, zoals algemene
verzorging, wondverzorging, inspuitingen geven, lavementen plaatsen, infusen of sondevoeding toedienen, zorg bij
blaassondes en stoma. De betaling van de verzorging gebeurt in de meeste situaties rechtstreeks door de mutualiteit.
Wat te doen?
Neem contact op met het Wit-Gele Kruis in Vlaanderen
(niet voor inwoners van Brussel). De centrales zijn dag en
nacht telefonisch bereikbaar. Verzorging gebeurt tussen
7.30 uur en 21.00 uur. Je kunt ook een beroep doen op een
andere dienst voor thuisverpleging of op een zelfstandige
verpleegkundige. Raadpleeg hiervoor jouw arts of jouw
mutualiteit.
Wit-Gele Kruis
Het Wit-Gele Kruis zorgt voor een kwalitatief hoogstaand
en patiëntgerichte thuisverpleging in de regio IeperLangemark-Zonnebeke-Wervik-Menen. Het beschikt over
een aantal gespecialiseerde verpleegkundigen (diabetes,
geriatrie, stomazorg, wondzorg en palliatieve zorgen).

Horecazaken die een terras willen plaatsen op het openbaar domein dienen vooraf een vergunning aan te vragen
bij het stadsbestuur. Voor het plaatsen van een terras dient
een belasting te worden betaald, afhankelijk van de locatie van de horecazaak.
Het terrasreglement met de voorwaarden en regels waaraan het terras moet voldoen, en het aanvraagformulier,
zijn terug te vinden op www.ieper.be.
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• Afdeling Ieper-Poperinge
Tel. 050-63 46 00
zorgaanvraagieper@wgkwvl.be
Ter Waarde 87, 8900 Ieper
Voor info over de zorgcentrale, neem contact op via
tel. 0800 26 200 of infozorgcentrale@wgkwvl.be
zorgaanvraagieper@wgkwvl.be
https://www.witgelekruis.be/west-vlaanderen
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Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen SEL MWVL
Lokale LAS (lokaal antennepunt SEL) werking Ieper.
Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg is
een samenwerkingsverband van zorgaanbieders binnen
een bepaalde zorgregio dat gericht is op de optimalisatie
van de zorg.
Het SEL heeft een aantal opdrachten (zie onderdeel opdrachten) die zich vooral op organisatorisch vlak situeren.
Deze zijn gericht naar de zorgbehoevende gebruikers en
hun omgeving en naar zorgaanbieders en bevolking.
Zelfstandige thuisverpleging kan je nazien op de website
van het SEL MWVL, www.thuiszorgzakboekje.be
• SEL Midden West-Vlaanderen
Mandellaan 101, 8800 Roeselare
Tel. 051 204 074
Fax 051 246 054
Info@sel-mwvl.be

TOERISME IEPER
Toerisme Ieper staat onder meer in voor de promotie van
de toeristisch-recreatieve troeven van Ieper en de omliggende regio, het onthaal van individuen en groepsbezoekers, de organisatie van toeristische arrangementen, het
faciliteren van groepsbezoeken, de organisatie van toeristische events en herdenkingsplechtigheden.
De dienst beschikt over een info- en reservatiebalie en een
shop met allerhande ﬁets-, wandel- en autoroutes, boeken, postkaarten, posters, gadgets,...
• toerisme Ieper (ingang Lakenhalle marktzijde)
Grote Markt 34, 8900 Ieper
Tel. 057 239 220
Fax. 057 239 275
toerisme@ieper.be
www.toerisme-ieper.be

TOMBOLA'S
Tombola 's moeten bestemd zijn voor een goed doel, of de
handel of elk ander doel van openbaar nut bevorderen.
Voor een tombola op het grondgebied Ieper is een toelating van het schepencollege nodig.
• ondernemen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 680
economie@ieper.be

Dienst welzijn
Iedere Ieperling kan gratis een beroep doen op het OCMW,
ook wel de dienst welzijn, als zijn/haar maatschappelijk
welzijn aangetast wordt. Het OCMW komt niet enkel tussen
voor ﬁnanciële hulp (leeﬂoon, voorschotten op pensioen,
tussenkomst in medische kosten, moeilijkheden bij het betalen van de energierekening...). Men kan er ook terecht
voor allerhande sociale en juridische informatie.
Enkele voorbeelden van hulpverlening door het OCMW en
de dienst welzijn:
• ﬁnanciële hulp
• huisvesting
• medische hulp
• thuiszorg
• werkverschaﬃng
• schuldbemiddeling
• psychosociale hulp
• rechtsbijstand
• opname in instellingen
• opvang in dienstencentra
• crisisopvang
• begeleiding en ﬁnanciële bijstand aangaande energievoorziening
• ...
Energie
Heb je vragen rond je energiefactuur, je budgetmeter of
denk je recht te hebben op een tussenkomst van het stookoliefonds, ook dan kan je terecht bij de dienst welzijn.
Verwarmingstoelage
De stijgende prijzen van verwarmingsbrandstoﬀen bezorgen mensen met laag inkomens moeilijkheden, via de
stookoliepremie kan je onder bepaalde voorwaarden een
deel van de kosten terugkrijgen.

Sociale premies
Bij de dienst welzijn kan men terecht voor:
• aanvragen en informatie over tegemoetkomingen aan
personen met een handicap
• sociale stedelijke premies
• aanvraag parkeerkaart mindervaliden
• informatie over kinderopvang (brochure ‘Kinderopvang
in Ieper’)
• welzijn, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 710
welzijn@ieper.be

WELZIJN
Een OCMW, voluit 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger.
Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een
brede waaier aan diensten aanbiedt.
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Zorgnetwerk Ieper
Als inwoner van Ieper kan je bij het zorgnetwerk terecht
voor:
• informatie en advies (energiefactuur, woningaanpassing, vrijwilligerswerk, thuiszorgpremies…) aan huis
voor mensen die minder mobiel zijn of door eens binnen te springen in de dienstencentra
• administratieve ondersteuning (bij het aanvragen van
premies, brieven die je zelf niet goed begrijpt,…)
• ontmoeten van anderen en vrijetijdsbesteding in Dienstencentrum De Kersecorf, Dienstencentrum ’t Hoﬂand
of tijdens één van onze pop-up initiatieven (Samen tafelen, Soep met babbeltjes, Digitale week, Ouder worden
in je buurt, Speelstraat…). Activiteiten vind je terug in
het stadsmagazine en op de website www.ieper.be
• dienstverlening aan huis:
- aanvullende hulp zoals vervoer voor minder mobiele
mensen, boodschappendienst, aanvullende poets- en
opknaphulp, kleine klussen en tuinonderhoud en een
verhuisdienst (voor personen met een inkomen maximaal 1,5 maal het leeﬂoon). Verenigingen uit Ieper en
particulieren kunnen een minibus ontlenen voor vervoer van mindervalide personen.
• dienstverlening in de dienstencentra:
- bad of douchegelegenheid
- was- en strijksalon
- dagschotels
- pedicure
Het zorgnetwerk werkt met een vrijwilligersploeg die in de
dorpen en Ieper-centrum langsgaat op verjaardagsbezoek
bij de 80+’ers, een gezelschapsbezoekje brengt, kleine
‘klus’ in huis, …
• Zorgnetwerk, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 780
zorgnetwerk@ieper.be
Dienstencentrum De Kersecorf
• Rijkeklarenstraat 83, 8900 Ieper
Tel. 057 203 778
dienstencentra@ocmwieper.be
Open: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 u. en 13.30 tot
16.30 u.

UITPAS WESTHOEK
De UiTPAS Westhoek is een spaar- en voordeelkaart voor
iedereen. Met deze kaart spaar je punten als je deelneemt
aan een activiteit bij een UiTPAS-aanbieder in Ieper, Diksmuide, Poperinge en Zonnebeke. Je kan je punten inruilen
voor mooie voordelen!
Met je persoonlijke UiTPAS spaar je punten bij elke deelname aan een activiteit in je vrije tijd. Deze punten kunnen omgeruild worden voor interessante voordelen naar
keuze. Ieder gezinslid (vanaf 3 jaar) kan een UiTPAS aankopen. Je betaalt eenmalig 5 euro als volwassene, kinderen en jongeren onder 18 jaar betalen slechts 2 euro.
Met je UiTPAS Westhoek kan je ook punten sparen en ruilen in andere UiT-regio’s (bv. Gent, Oostende, Kortrijk,
Regio Dender, Brussel, Meetjesland, regio Kempen, Maasmechelen, Mechelen, Leuven en Lier).
Mensen met een beperkt inkomen die wonen in één van
de deelnemende gemeenten (Diksmuide, Ieper, Poperinge
en Zonnebeke) kunnen een gratis UiTPAS krijgen en genieten van 80% korting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten.
De UiTPAS kan in Ieper op verschillende locaties worden
aangeschaft: Auris, Bibliotheek, Cultuurcentrum Het Perron, Dienstencentrum De Kersecorf, Sportdienst. Neem je
identiteitskaart en de nodige bewijsstukken van je inkomen mee.
• www.uitindewesthoek.be/uitpas

UNIZO
UNIZO staat voor Unie van Zelfstandige Ondernemers en is
een interprofessionele organisatie voor zelfstandigen,
kmo’s en vrije beroepen. UNIZO biedt professionele informatie, dienstverlening en belangenbehartiging op maat
van de zelfstandige ondernemers. UNIZO beschikt over een
uitgebreide informatie- en studiedienst, waaronder de gespecialiseerde dienst “Startersservice”.
• Unizo Ieper, Fochlaan 28, 8900 Ieper
Tel. 057 228 686
Fax 057 217 601
info@unizo-Ieper.be
www.unizo.be/ieper

Dienstencentrum ’t Hoﬂand
• Dikkebusseweg 15A, 8900 Ieper
Tel. 057 239 490
dienstencentra@ocmwieper.be
Open: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 u. en 13.30 tot
16.30 u.
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VERHUIZEN

Controle door de stad
Het stadsbestuur zal een wijkagent laten langskomen om
te controleren of je werkelijk op het aangegeven adres
jouw hoofdverblijfplaats hebt. Na een positieve vaststelling
wordt jouw adres gewijzigd in het bevolkingsregister van
de stad en het Rijksregister.
Wijziging identiteitskaart
Daarna moet je je zo snel mogelijk aanmelden bij de
dienst leven. Deze dienst zal jouw identiteitskaart en die
van de eventuele andere leden van jouw gezin aanpassen
(pin- en pukcode meebrengen). Ze zal ook de inschrijvingsbewijzen van de motorvoertuigen (roze kaart) aanpassen.

Als je verhuist moet je aan alles en nog wat denken. Of je
nu verhuist naar de andere kant van België of gewoon
naar enkele straten verderop, je mag niets aan het toeval
overlaten. Een verandering van hoofdverblijfplaats moet je
altijd aan de overheid laten weten, ongeacht of je binnen
België of naar het buitenland verhuist. Ook buitenlanders
die naar België verhuizen of Belgen die naar hier terugkeren moeten zich melden bij het dienst leven.
Bovendien komt er bij een verhuizing ook nog heel wat
administratie kijken. Niet alleen moet je je verhuis melden, maar let er tevens ook op dat je alle nodige instanties
(postkantoor vorige verblijfplaats, nutsmaatschappijen
(water, tv-distributie, gas en elektriciteit), bank en verzekeringsinstellingen, ziekenfonds, kinderbijslagfonds en
vakbond, eventueel pensioenkas, btw-kantoor en ondernemersloket, huisvuilophaler, werkgever) verwittigt.
Aangeven van de adreswijziging (aanvraag: digitaal via
www.ieper.be/aangifte-adreswijziging
Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen, nadat je
eﬀectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van
deze adreswijziging. Of uiterlijk de dag vóór vertrek indien
de hoofdverblijfplaats naar een ander land wordt overgebracht.
De aangifte moet gebeuren bij het dienst leven in je
nieuwe woonplaats. Je mag de adreswijziging ook schriftelijk, per fax of elektronisch melden. De enige voorwaarde is dat je je voldoende identiﬁceert door jouw
persoonsgegevens en jouw rijksregisternummer te vermelden. Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt,
volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het
gezin de aangifte doet. Als een minderjarige van adres
verandert, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.
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• leven, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 720
leven@ieper.be

VOKA
De Kamer van koophandel maakt deel uit van Voka-Kamer
van Koophandel West-Vlaanderen.
Interprofessionele vereniging voor KMO' s, alle handelaars, industriëlen en vrije beroepen. De Kamer informeert, adviseert en geeft kennis door; klankbord en de
spreekbuis van alle ondernemingen; de Kamer helpt u aan
kennis en aan kennissen; dochterondernemingen leveren
bouwstenen op maat van jouw bedrijf.
• Kantoor Kortrijk,
President Kennedylaan 9a, 8500 Kortrijk
Tel. 056 235 051
Fax 056 218 564
Info.wvl@voka.be
www.voka.be/west-vlaanderen

VREDE
De dienst vrede verleent volgende diensten:
• steun aan lokale initiatieven inzake vrede en verdraagzaamheid en ontwikkelingssamenwerking
• ondersteuning werking Vredesfonds, organisatie en
coördinatie driejaarlijkse vredesprijs stad Ieper
• organisatie educatieve projecten voor onderwijs (basis
en secundair), jeugdwerk i.v.m. de vredesthematiek
• organisatie lokale vredesinitiatieven in ruimer kader
(internationale campagnes,…)
• vrede, Sint-Maartensplein 3, 8900 Ieper
Tel. 057 239 459
Tel. 057 239 214
vrede@ieper.be
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WAPENVERGUNNING
Wie een wapenvergunning wil, moet een aanvraag richten
aan:
• Dienst Wapens West-Vlaanderen
FAC Kamgebouw
Albert I-Laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge,
Tel. 050 301 611
Wat moet ik doen als ik een nieuw wapen wil kopen?
Als je houder van een jachtverlof bent en je wilt een lang
vuurwapen, ontworpen en toegelaten voor de jacht,
kopen, dan hoef je geen vergunning aan te vragen bij de
gouverneur van jouw provincie. Jouw jachtverlof is voldoende om zo'n wapen aan te kopen.
Je moet wel een aanvraag indienen bij de gouverneur van
jouw provincie als je:
• houder bent van een jachtverlof en als je een ander
wapen dan een lang vuurwapen, ontworpen en toegelaten voor de jacht, wilt kopen;
• geen houder bent van een jachtverlof en als je een
wapen wilt kopen.
Je moet de aanvraag indienen voordat je het wapen aankoopt. Je kan het aanvraagformulier opvragen bij de wapendienst van jouw provincie.
Opgelet: je kan alleen een vergunning krijgen als je een
wettige reden hebt:
• de jacht en het wildbeheer;
• het sportief en recreatief schieten;
• het uitoefenen van een beroep dat bijzondere risico’s
inhoudt;
• de persoonlijke verdediging;
• het uitbouwen van een verzameling historische wapens;
• het deelnemen aan historische, folkloristische, culturele
of wetenschappelijke activiteiten.
Twijfel je eraan of je voor het wapen dat je bezit een vergunning moet aanvragen, dan kan je je het best tot de lokale politie wenden.
Meer informatie vind je op de website van de Federale
Overheidsdienst Justitie of bij de wapendienst van de provincie West-Vlaanderen.
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens/

• Wieltjesgracht, Lange Torhoutstraat 29, 8900 Ieper
Tel. 057 208 071
Fax 057 219 502
info@wieltjesgracht.be
www.wieltjesgracht.be
• Home Vrijzicht, Veurnseweg 538, 8906 Elverdinge
Tel. 057 224 180 (24 uur per dag)
Fax 057 224 181
homevrijzicht@pi.be
www.homevrijzicht.be

WATERWEGEN & ZEEKANAAL NV
(WZ)
In het westen en het centrum van Vlaanderen beheert Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de waterwegen en een
groot deel van de gronden langs deze waterwegen.
• Oostdijk 110, 2830 Willebroek
Tel. 03 860 62 11
Fax 03 860 62 00

WERKLOOSHEIDSBUREAU (RVA)
Het werkloosheidsbureau is het plaatselijk kantoor van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Er wordt beslist
over aanvragen met betrekking tot werkloosheid, tijdskrediet en loopbaanonderbreking, brugpensioen, vrijwilligerswerk of studies tijdens werkloosheid, activa-plan.
Opdrachten zijn onder andere het aﬂeveren van tewerkstellingsattesten (bv. werkkaarten); de aangifte van tijdelijke werkloosheid, validatieboeken, blanco
werkloosheidsformulieren en het opvolgen van het zoekgedrag naar werk.
Open (behalve juli en augustus)
maandag tot vrijdag: 8.30 tot 11.30 u.
dinsdag en donderdag: 14 tot 16.30 u.
vrijdag: 13.30 tot 16 u.
Open (juli en augustus)
maandag tot vrijdag: 8.30 tot 11.30 u.
dinsdag: 13.30 tot 16.30 u.
• Grachtstraat 11/2a, 8900 Ieper
Tel. 057 224 190
Fax 057 219 448
www.rva.be

WARME MAALTIJDEN
Kan je zelf je middagmaal niet meer bereiden? Heb je
nood aan dieetvoeding? Onderstaande diensten kunnen je
helpen. Een overzichtslijst met alle aanbieders die actief
zijn op het grondgebied Ieper kan bekomen worden bij
het Zorgnetwerk Ieper: (Ter Waarde 1, 8900 Ieper,
tel. 057 451 780, zorgnetwerk@ieper.be)
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WESTLANDIA
Westlandia is als vereniging zonder winstoogmerk een belangrijke schakel in de sociale economie. De vereniging
heeft tot doel alles te doen wat nodig is of nuttig is om de
integratie te bevorderen van personen met een handicap.
Dit via het aanbieden van duurzame tewerkstelling op
maat. De vzw is een professionele toeleverancier en onderaannemer in diverse domeinen van de industrie en
dienstensector, zowel aan multinationale ondernemingen
als aan KMO's, gemeenten en openbare besturen.
• Hoofdzetel & productieafdeling metaalbewerking
(WLA)
Bedrijventerrein Ieperleekanaal zone A4
Adres: Dehemlaan 1, B-8900 Ieper
Tel. +32 57 220 440
Fax +32 57 217 904
Productieafdeling Montage - Verpakking Boekbinderij (WLBC)
Bedrijventerrein Ieperleekanaal zone E2
Adres: Zwaanhofweg 5, B-8900 Ieper
Groenzorg (WLD)
Bedrijventerrein Ieperleekanaal E4
Adres: Rozendaalstraat 27, B-8900 Ieper

WETTIGEN HANDTEKENING
Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent
dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een
handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft
echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen. De formaliteit moet nuttig of nodig
zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private
akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld). Een handtekening op een wit vel papier kan nooit
gelegaliseerd worden. De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente.
Wil je jouw eigen handtekening laten legaliseren, dan
moet je je persoonlijk aanmelden bij de snelbalie van het
Auris. Een handtekening bij volmacht laten legaliseren
kan, maar dan moet de aanvrager naast zijn eigen identiteitskaart, ook de identiteitskaart meebrengen van de inwoner wiens handtekening moet gelegaliseerd worden en
een door hem of haar ondertekende volmacht.
Bij twijfel over de authenticiteit van de handtekening kan
de loketmedewerker de wettiging van de handtekening
weigeren en eisen dat het document in zijn aanwezigheid
wordt ondertekend.

(facturen, diploma's...).
Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen,
kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de
dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
• snelbalie, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 601
info@ieper.be

WIJK-WERKEN WESTHOEK
Sinds 1 januari 2018 vervangt Wijk‐werken Westhoek het
vroegere PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap).
De doelstelling van Wijk‐werken is tweeledig:
• Met Wijk‐werken worden werkzoekenden bij VDAB of
personen die leeﬂoongerechtigd zijn uit het isolement
van werkloosheid gehaald. Zo kan een wijk‐werker enkele uren per week klusjes uitvoeren bij privé personen,
in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet‐commerciële
vereniging of land‐ en tuinbouwbedrijf om zo extra
werkervaring op te doen. Hiervoor wordt de wijk‐werker vergoedt via wijk‐werkcheques.
• De opdracht die wijk‐werkers uitoefenen zijn vaak een
antwoord op een aantal maatschappelijke behoeften
waarvoor het aanbod in het gewone arbeidscircuit onbestaande of onvoldoende is.
Alle informatie voor wijk‐werkers en gebruikers vind je op
https://www.vdab.be/wijk‐werken terug of je kan ook altijd contact nemen met de organisatie Wijk‐werken Westhoek. Zij helpen je graag verder bij het beantwoorden van
vragen, het registreren als gebruiker, het aanvragen van
klusjes,…
• Wijk‐werken Westhoek - contactpunt Werkwinkel
Ieper, Marc Hennebel, Esplanade 6, 8900 Ieper
Tel. 057 22 65 31
marc.hennebel@vdab.be

WONEN
Bij de dienst wonen kan je terecht voor alle informatie en
advies rond wonen, woonpremies, aanvragen van Vlaamse
energielening, aanvragen woningonderzoek, onbewoonbare/ongeschikte woningen, langdurige leegstand/verwaarlozing van woningen en gebouwen,
stadsverkavelingen, brochures, aanvraagformulieren,….
• wonen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 057 451 773
wonen@ieper.be

Wie regelmatig zijn/haar handtekening moet laten wettigen, kan een specimen neerleggen. Bij eensluidend verklaren van afschriften altijd het origineel voorleggen
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ZELFSTANDIGEN

VZW Wieltjesgracht
Woonzorgcentrum, kortverblijf, dagverzorgingscentrum
Het Torrehof, Serviceﬂats ‘Ten Vesten’ & ‘Goudinegracht’,
Warme maaltijden aan huis, 7 dagen in de week

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen is de instelling die bevoegd is voor het sociaal
statuut der zelfstandigen. Het RSVZ gaat na of de zelfstandige aangesloten is, behandelt de aanvragen van gelijkstellingen van periodes van ziekte, studie of militaire
dienst met een periode van activiteit als zelfstandige en
beschikt ook over een eigen sociaalverzekeringsfonds, de
Nationale Hulpkas. Het RSVZ staat ook in voor de berekening en de toekenning van de pensioenen in de regeling
voor zelfstandigen. Op de lokale zitdag kunnen alle vragen
of problemen in verband met het sociaal statuut voor zelfstandigen én omtrent pensioenen voor zelfstandigen voorgelegd worden.

• Wieltjesgracht, Lange Torhoutstraat 29, 8900 Ieper
Tel. 057 208 071
Fax 057 219 502
info@wieltjesgracht.be
www.wieltjesgracht.be
WZC Wintershove vzw
Kortverblijf, rust- en verzorgingstehuis
• Poperingseweg 288, 8908 Vlamertinge
Tel. 057 220 410
Fax 057 220 420
info@wintershove.be
www.wintershove.be
Huize St.-Jozef vzw
Woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis, centrum
voor kortverblijf, serviceﬂats Residentie Louise
• Meenseweg 31, 8900 Ieper
Tel. 057 226 970
info@huizesintjozef.be
www.huizesintjozef.be
Huize Zonnelied vzw
Rust- en verzorgingstehuis, dagverzorgingscentrum Zonnegloed, centrum voor kortverblijf Zonnedans, serviceﬂats
‘Zilverschoon’ & ‘Du parc & Thuyneheem’
• de Stuersstraat 21, 8900 Ieper
(maatschappelijke zetel)
Stationsstraat 24, 8900 Ieper (exploitatiezetel)
Tel. 057 204 277
Fax 057 204 279
info@huizezonnelied.be
www.huizezonnelied.be
Seniorencentrum Home Vrijzicht vzw
Rust- en verzorgingstehuis, serviceﬂats Residentie Elisabeth, centrum voor kortverblijf, warme maaltijdbedeling
aan huis
• Veurnseweg 538, 8906 Elverdinge
Tel. 057 224 180 (24 uur per dag)
Fax 057 224 181
homevrijzicht@pi.be
www.homevrijzicht.be

De RSVZ of de Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers houdt elke 2de maandag van de maand, van 9 uur
tot 12.30 uur, een zitdag in het AC Auris, Ter Waarde 1,
8900 Ieper. Deze zitdag is bedoeld voor zelfstandige ondernemers gevestigd in Ieper.
Waar kan je ons bereiken?
• AC Auris - Spreekruimte 6 en 7
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 1765
http://www.rsvz.be/
Postadres
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
Dyzo vzw
Dyzo, gegroeid uit de fusie van 'Efrem' en 'Tussenstap', begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Dit
aanbod geldt voor heel Vlaanderen en is kosteloos dank zij
ﬁnanciële steun van de Vlaamse overheid via het agentschap ondernemen. en de inzet van tientallen vrijwillige
medewerkers. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle
discretie terecht voor het redden van hun zaak, voor het
leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start na faling.
Dyzo houdt elke 2de woensdag van de maand van 13.30 tot
16.30 u. een zitdag in het AC Auris spreekruimte 6, Ter
Waarde 1, 8900 Ieper. Let wel, je dient vooraf een afspraak
vast te leggen via het nummer 0800 11 106 of via email
info@dyzo.be.
Waar kan je ons bereiken?
• Auris - Spreekruimte 6
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Tel. 0800 11 106
info@dyzo.be
http://dyzo.be/
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Wie op 1 januari van het voorgaande jaar recht heeft op
verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, betaalt 26 euro.
De verschillende zorgkassen zijn opgericht door ziekenfondsen, verzekeringsmaatschappijen of de Vlaamse Zorgkas.
• www.vlaamsezorgkas.be

ZWEMBAD
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman
• Briekestraat 12, 8900 Ieper
Tel. 057 353 535
Fax 057 353 637
info@yperman.net
www.yperman.net
Radiologisch kabinet Klaverstraat
• Klaverstraat 1 - 8900 Ieper
Tel. 057 357 401
secradio@yperman.net

ZIEKENVERVOER
•
•
•
•

Ziekenvervoer Vlaamse Kruis: Tel. 057 207 575
Dienst 100
Ziekenvervoer Rode Kruis: Tel. 057 200 057
Algemeen nummer 105 (bij voorkeur te gebruiken)

Het stedelijk zwembad heeft een groot en twee kleine
zwembaden. Er zijn twee glijbaantjes, een knuﬀelmuur en
een ligweiden voor extra zwemplezier. Ja kan er zwemlessen volgen volgens de nieuwe leerlijn. Het verschil met
vroeger is dat we hen meer aanleren dan louter 25 meter
in schoolslag zwemmen. We leren hen ook vaardigheden
waar ze op latere leeftijd ook nog op kunnen terugvallen.
Het einddoel van de zwemlessen is het behalen van een
vaardigheidsbrevet. Tijdens de zwemlessen wordt er gewerkt volgens verschillende niveau groepen. Ieder niveau
heeft een aantal voorwaarden (leeftijd, behaald brevet,…)
om in te stappen.
Gesloten op feestdagen
• Leopold III-laan 18, 8900 Ieper,
Tel. 057 239 400
sportdienst@ieper.be
www.ieper.be

ZORGPREMIE
Verplichte verzekering waarbij een deel van de niet-medische kosten van zorgbehoevenden wordt terugbetaald.
Elke inwoner van Vlaanderen moet zich vanaf het jaar dat
hij/zij 26 jaar wordt, aansluiten bij een zorgkas die door
de Vlaamse overheid wordt erkend, en de jaarlijkse bijdrage betalen. Als je je niet vrijwillig bij een erkende zorgkas hebt aangesloten, ben je automatisch ambtshalve
aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.
Je wordt beschouwd als inwoner van Vlaanderen wanneer
je ingeschreven bent in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister. Daarop zijn echter uitzonderingen
in het kader van de Europese regelgeving.
In de loop van februari krijg je een brief van de zorgkas
van jouw ziekenfonds om je jaarlijkse zorgpremie te betalen. Hiermee wordt de Vlaamse sociale bescherming geﬁnancierd. Je moet die zorgpremie voor 30 april betalen.
Het standaard bedrag dat je moet betalen als zorgpremie
aan de zorgkas, is 51 euro per jaar.
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Meldingskaart
Volgnummer:
(voorbehouden voor de administratie)

Identiteit van de melder:
Naam: .......................................................
voornaam: ........................................................
Adres: .......................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Telefoon/GSM: .......................................................
E-mail: .......................................................
Ik wens volgende melding over te maken aan het
stadsbestuur:
(aard van de melding en/of plaatsomschrijving)
→ Defecten, beschadigingen en allerhande
abnormale toestanden (wegdek, trottoir, riolen,
plantsoenen, grachten, vandalisme, milieuhinder ...)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
→ Verkeersveiligheid (allerhande knelpunten)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
→ Sociale veiligheid (straten, pleinen, open ruimten,
telefooncellen, haltes openbaar vervoer, niet-bebouwde terreinen...)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

73 | IEPER INFO

→ Sport en cultuur
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
→ OCMW
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
→ Andere meldingen
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

▫ Ik wens verder op de hoogte te worden
gehouden van het gevolg dat aan mijn melding
wordt gegeven.
▫ Ik wens informatie over:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Dit meldingsformulier kan je in een gefrankeerde
omslag opsturen naar de Communicatiedienst,
Stadhuis, Grote Markt 34, 8900 Ieper of persoonlijk
afgeven bij de onthaalbalie van het stadhuis. Je kan dit
formulier ook bezorgen aan je wijkinspecteur.
Meldingen kan je ook mailen naar meldpunt@ieper.
be of surf naar www.ieper.be, tel. 057 239 200.

