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Moorslede biedt aan zijn ruim 11 000 inwoners een
rustige en landelijke omgeving om te wonen en te
werken.
op de 3 534 ha oppervlakte zien we een verspreide
bewoning in de 3 leefkernen Moorslede, Slypskapelle en Dadizele.
Buiten de leefkernen wordt de oppervlakte hoofdzakelijk beheerd en bewerkt door de meer dan 100
landbouwers.
De strategische ligging tussen Kortrijk, Ieper,
Roeselare en Menen geeft ons een goede uitvalsbasis voor het woon-werkverkeer.
Zelfs om er een dagje op uit te trekken is deze
ligging ideaal. Het noordzeestrand, het prachtige
Brugge, de franse grens. We hoeven amper een
uurtje te rijden om van dit en ander moois te
genieten. Het kan ook zonder de auto want binnen
de gemeentegrenzen is eveneens heel wat te
bezoeken en bezichtigen.
De basiliek en de vele terrasjes in Dadizele en de
figuur van Pater lievens, maar ook het oorlogsverleden vormen toeristische troeven.
Daarnaast kan de recreatieve toerist, fietser en
wandelaar zich uitleven in zowel provinciale als
gemeentelijke wandelpaden.
naast een wandelroute die het Vierkavenbos
aandoet, is er ook het Pater lievenspad in
Moorslede. In Dadizele kan je dan weer genieten
van de Pompeschitterwandelroute die door park
Mariënstede loopt en het Bourgondisch wandelpad.
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Bestuur

3

Missie en visie
Missie

Visie

De gemeente Moorslede is gelegen in het centrum
van de driehoek Kortrijk-Ieper-Roeselare. Ze
wenst zich te blijven profileren als een duurzame
en leefbare gemeente waar het aangenaam leven,
wonen, werken en vertoeven is.

We zorgen voor een goed beheer en
bestuur:
• We streven naar een professionele, moderne
en dienstverlenende organisatie waar klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit centraal
staan.
• We voorzien in een dynamisch personeelsbeleid, waarbij het functioneren van het
personeelslid centraal staat.
• We evalueren constant ons beleid en de
financiën van de gemeente, we voeren een
gezond financieel beleid.
• We voeren een doordacht duurzaam beleid
met bijzondere aandacht voor het behoud van
de open ruimte en het leefbaar karakter van
de gemeente.
• We zorgen voor een actief-sociaal vrijetijdsbeleid, gericht op alle bevolkingsgroepen
(jeugd, mindervaliden, gezinnen, …) en
beleidsdomeinen (Sport, cultuur, Wonen).
• We zorgen ervoor dat de inwoners een
menswaardig bestaan leiden en zo lang en zo
zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde
omgeving kunnen wonen.

De gemeente is voortdurend bezorgd om de
kwaliteit van de dienstverlening en ze streeft naar
een open dialoog met de bevolking.
Ze geeft ondersteuning om de basisbehoeften te
voldoen, om actief deel te nemen aan het sociale
leven en op een betrokken wijze deel uit te maken
van de maatschappij.
De gemeente speelt kritisch in op huidige en
toekomstige lokale noden, neemt hiervoor
verantwoordelijkheid op, binnen de grenzen van
haar financiële mogelijkheden en stemt haar
dienstverlening hierop af.
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college van burgemeester en
schepenen/vast bureau
Het schepencollege bestaat uit de burgemeester, 4 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor
de sociale dienst.
De schepenen nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling zodat iedere
schepen zijn eigen bevoegdheden heeft. In onze gemeente vergadert het college van burgemeester en
schepenen en vast bureau iedere week op maandagavond. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
De burgemeester zit de vergaderingen van het schepencollege en het vast bureau voor, de algemeen
directeur maakt de notulen op. De algemeen directeur maakt van rechtswege deel uit van het schepencollege.

Burgemeester
Ward Vergote
Baron Holvoetlaan 12 8890 Dadizele
tel. 051 78 89 19 - 0475 67 09 10
e-mail: burgemeester@moorslede.be
Bevoegdheden: Politie, Brandweer, Personeel, IcT, Informatie, Veiligheid,
Dienstverlening, Gemeentelijk patrimonium, Intergemeentelijke Samenwerking,
Sociale Economie, Jacht en Visvangst
Partij: Visie

Schepenen
Eerste schepen
Sherley Beernaert
Strobomestraat 6 8890 Moorslede
tel. 0478 34 94 79
e-mail: sherley.beernaert@moorslede.be
Bevoegdheden: financiën, Ruimtelijke ordening, natuur & Milieu,
Huisvesting, Energiebeleid, Burgerlijke Stand,
Erediensten & Begraafplaatsen
Partij: STERK

Tweede schepen
Geert Vanthuyne
Slypsstraat 47 8890 Moorslede
tel. 0497 53 23 94
e-mail: geert.vanthuyne@moorslede.be
Bevoegdheden: openbare Werken, landbouw, Riolerings- & Waterbeleid,
onderhoud- & Groenbeleid, containerpark, feestelijkheden, Dierenwelzijn
Partij: Visie
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Derde schepen
Jürgen Deceuninck
Zuidstraat 2 8890 Moorslede
tel. 0468 15 44 79
e-mail: jurgen.deceuninck@moorslede.be
Bevoegdheden: Jeugd & Sport, onderwijs, Mobiliteit
Partij: STERK

Vierde schepen
Nessim Ben Driss
Waterstraat 61 8890 Moorslede
tel. 0497 48 68 18
e-mail: nessim.bendriss@moorslede.be
Bevoegdheden: cultuur, Toerisme, Bibliotheek, Economie &
Middenstand
Partij: Visie

Voorzitter bijzonder comité voor sociale dienst, toegevoegd aan het
schepencollege
Benedikt Vallaey
Korenwind 41 8890 Moorslede
tel. 0497 73 13 43
e-mail: benedikt.vallaey@moorslede.be
Bevoegdheden: Zorg & Welzijn, voorzitter bijzonder comité sociale dienst
Partij: STERK
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Gemeenteraad/
raad voor maatschappelijk welzijn
Vanaf 2019 bestaan de gemeente- en ocMW-raad uit dezelfde mensen. Wie de eed aflegt als gemeenteraadslid zetelt meteen ook in de ocMW-raad. Gemeente- en ocMW-raad kunnen niet gelijktijdig vergaderen, wel aansluitend.
De ocMW-raad wordt ook raad voor maatschappelijk welzijn genoemd.

Pol Verhelle
Voorzitter gemeenteraad
Marktplaats 2 bus 2 8890 Moorslede
Tel. 0475 25 08 25
E-mail: pol.verhelle@gmail.com
Partij: Visie
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Ward Gillis
Diepestraat 3 8890 Moorslede
tel. 051 77 15 90
e-mail: ward.gillis@telenet.be
Partij: PRo

Andries Sioen
Pastorijstraat 14 8890 Moorslede
tel. 0498 84 68 11
e-mail: andriessioen@gmail.com
Partij: STERK

Sigrid Verhaeghe
Waterdamstraat 9 8890 Moorslede
tel. 0486 76 92 22
e-mail: sigrid.verhaeghe1@gmail.com
Partij: Groep a

Johan Paret
Azalealaan 50 8890 Dadizele
tel. 0476 38 19 32
e-mail: johan@architectparet.be
Partij: Visie

Bart De Koning
oostnieuwkerksestraat 12 8890 Moorslede
tel. 051 77 92 12 / 0476 90 92 19
e-mail: bart.dekoning@skynet.be
Partij: PRo

Veerle Demeulenaere
Mgr. cardijnlaan 17 8890 Dadizele
tel. 0495 82 01 86
e-mail: veerle.demeulenaere@n-va.be
Partij: n-VA

Karen Bekaert
Kleppestraat 17 8890 Dadizele
tel. 0485 50 47 79
e-mail: kbekaert@hotmail.com
Partij: STERK

Nick Vandeginste
Passendaalsestraat 62a 8890 Moorslede
tel. 051 70 92 01 / 0471 37 14 39
e-mail: nick.vandenginste@outlook.com
Partij: PRo

Stefan Cardoen
Kleppestraat 72 8890 Dadizele
tel. 0477 09 42 75
e-mail: stefan.cardoen@telenet.be
Partij: VISIE

Aäron Pattyn
Dorpsplein Slyps 6 8890 Moorslede
0498 26 57 56
aaron.pattyn@n-va.be
Partij: n-VA

Gert-Jan Hovaere
oude Heirweg 21 8890 Moorslede
tel. 0472 90 83 19
e-mail: gertjan.hovaere@n-va.be
Partij: n-VA

Lisa Oplinus
Millesteenstraat 54 8890 Moorslede
0475 47 57 70
lisa.oplinus@hotmail.com
Partij: Visie

Margaux Vandekerckhove
Kleppestraat 114 8890 Dadizele
tel. 0473 66 31 72
e-mail: margaux.vandekerckhove@gmail.com
Partij: Groep a

Kristof Vander Stichele
Algemeen directeur
Gentsestraat 10a 8890 Moorslede
tel. 051 77 70 06
e-mail: info@moorslede.be

Bernard Vuylsteke
Rozenlaan 17 8890 Dadizele
tel. 056 50 16 42 / 0479 85 70 77
e-mail: vuylstekebernard@hotmail.com
Partij: Groep a<
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Bijzonder comité voor de
sociale dienst
Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt alle individuele steunaanvragen van de sociale
dienst buiten het politieke debat van de gemeente- of ocMW-raad.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en 6 leden. Het aantal leden hangt
af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het ocMW.
De ocMW-raad kiest de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

David Claeys
Kerkhofstraat 37 8890 Moorslede
tel. 0477 47 79 95
e-mail: david.claeys@live.be
Partij: Groep a

Virginie Desot
Meensesteenweg 183a 8890 Dadizele
tel. 0477 48 40 45
e-mail: virginidesot@gmail.com
Partij: VISIE

Eric Cosyns
Menenstraat 85 8980 Dadizele
tel. 0473 71 17 06
e-mail: saer.cosyns@skynet.be
Partij: PRo

Marnik Vanackere
Scherminkelstraat 16 8890 Moorslede
tel. 0474 46 31 96
e-mail: marnik.vanackere@telenet.be
Partij: STERK

Romina Dupulthys
Puitstraat 25 8890 Moorslede
tel. 0496 68 40 01
e-mail: pieter.bekaert1@telenet.be
Partij: STERK

Geert Leenknecht
Adjunct-algemeendirecteur
Kalkoenstraat 3 8890 Moorslede
tel. 051 57 60 70
e-mail: geert.leenknecht@moorslede.be

Marc Vanryckeghem
Slypsstraat 2 bus e 8890 Moorslede
e-mail: marc.vanryckeghem2@telenet.be
Partij: n-VA
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Adviesraden en commissies

In
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de gemeente zijn verschillende adviesraden en commissies actief:
cultuurraad
Sportraad
Jeugdraad
Raad voor Toerisme
Moraculi
Gecoro (Gemeentelijke commissie Ruimtelijke ordening)
noord-Zuidraad
Seniorenadviesraad
lokaal overleg Kinderopvang

Wie meer info wil hierover, kan terecht op onze website
www.moorslede.be/adviesraden-en-commissies
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Management
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Management
In elke gemeente is er een managementteam. Dit is een decretale verplichting.
Het managementteam heeft volgende taken:
• coördineren van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie
• bewaken van de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de
diensten
• bewaken van de interne communicatie
• opzetten en evalueren van het organisatiebeheersingssysteem (systeem van interne controle)
• overleggen over de voorontwerpen van het organogram, de rechtspositieregeling, de beleidsrapporten (het meerjarenplan en de jaarrekening) en de opvolgingsrapportering en de inventaris
Het managementteam is samengesteld uit volgende vaste kern:
• algemeen directeur
• adjunct-algemeendirecteur
• financieel directeur
• burgemeester
• afdelingshoofd Ruimte
• coördinator cultuur-Bib-Toerisme
• coördinator Sport-Jeugd
Deze wordt indien nodig uitgebreid met deskundigen.
Het managementteam vergadert maandelijks onder het voorzitterschap van de algemeen directeur.
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Dienstverlening

13

Dienstverlening
Het gemeentehuis en het Sociaal Huis bieden een brede dienstverlening aan. Alle producten vind je terug
op www.moorslede.be.
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Openingsuren

Mens

Maandag

Burgerzaken

van 8.30 u. tot 12.00 u.
van 16.00 u. tot 19.00 u. op afspraak
Dinsdag
van 8.30 u. tot 12.00 u.
op afspraak
Woensdag van 8.30 u. tot 12.00 u.
van 14.00 u. tot 17.00 u. op afspraak
Donderdag van 08.30 u. tot 12.00 u.
op afspraak
Vrijdag
van 8.30 u. tot 12.00 u.
gesloten
In uitzonderlijke gevallen zoals tijdens de coronapandemie kunnen de openingsuren afwijken.
Bekijk altijd www.moorslede.be/openingsuren
vooraleer je langskomt.
ook in het infokantoor voor Toerisme wordt eerstelijnsadministratie aangeboden. Voor openingsuren: www.toerismedadizele.be.

Thuisloket
Het thuisloket, op www.moorslede.be/thuisloket,
zorgt ervoor dat je thuis met je computer en kaartlezer of met je smartphone 24/7 allerlei attesten,
akten en uittreksels uit het strafregister online kunt
aanvragen. Deze worden nadien rechtstreeks in je
mailbox afgeleverd.
Volgende attesten kun je nu reeds online opvragen:
orgaandonatie - Akte van aanpassing van de
registratie van het geslacht - Akte van adoptie Akte van afwezigheid - Akte van Belgische nationaliteit - Akte van echtscheiding - Akte van een
levenloos kind - Akte van erkenning (postnataal) Akte van erkenning (prenataal) - Akte van geboorte
- Akte van huwelijk - Akte van naamkeuze - Akte
van naamsverandering - Akte van nietigverklaring Akte van overlijden - Akte van voornaamsverandering - Attest van Belgische nationaliteit - Attest van
gezinssamenstelling - Attest van hoofdverblijfplaats
- Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in
deze gemeente - Attest van hoofdverblijfplaats met
volledige historiek - Attest van leven - Attest van
verblijf en Belgische nationaliteit - Attest van
verblijfplaats met het oog op een huwelijk - Attest
van wettelijke samenwoning - Attest van wijze van
teraardebestelling en/of rituelen - Uittreksel strafregister (voorheen: Getuigschrift goed gedrag en
zeden) - Uittreksel uit de registers - Adreswijziging
en Reistoelating minderjarigen.
Bedoeling is om deze in de toekomst verder uit te
breiden.
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Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede
Contact?
tel. 051 77 70 06
fax 051 77 10 76
e-mail: info@moorslede.be
Voor volgende zaken kan je bij dienst
Burgerzaken terecht:
• geboorte, adoptie en erkenning
• huwelijk, samenwonen en echtscheiding
• overlijden
• vreemdelingen
• identiteitsdocumenten
• rijbewijzen
• adreswijziging
• orgaandonatie, laatste wil en euthanasie

Zorg & Welzijn
Waar?
Sociaal Huis
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
Contact?
tel. 051 57 60 70
e-mail: zorg@moorslede.be
Alle info over de zaken die hieronder worden opgesomd, vind je terug op www.moorslede.be/welzijn
•
In
•
•
•
•
•

Zorg
de buurt - warmebuurt@moorslede.be
dorpsrestaurant
ontmoeting
Welzijnsschakel Komma
buurtgerichte acties
Zorgzame Buur

Aan huis - zorg@moorslede.be
• Minder Mobielen centrale
• poetsen met dienstencheques
• klusjesdienst
• overzicht maaltijdbedelers
• overzicht boodschappen/diensten
Het volledig aanbod vind je terug op
www.moorslede.be/zorg

Daarnaast zijn er ook 8 woongelegenheden op de
hoek van de Breulstraat en de Vier Seizoenenstraat in Moorslede. Een aantal daarvan zijn
rolstoeltoegankelijk. Er zijn ook 3 appartementen
in de Marktstraat 2.
e-mail: socialedienst@moorslede.be

• Senioren
Mensen die vragen hebben over pensioenen, huisvesting, tegemoetkoming, sociale voordelen, vrijetijdsaanbod voor senioren en dergelijke meer,
kunnen terecht in het Sociaal Huis voor bijstand
en meer informatie.
Het ocMW biedt assistentiewoningen aan.
• Residentie leonie: serviceflatgebouw met
dienstverlening gelegen in Dadizele
• De Vier Seizoenen: assistentiewoningen met
dienstverlening gelegen in Moorslede
• ’t Waterputje: seniorenwoningen zonder
dienstverlening gelegen in Dadizele
e-mail: zorg@moorslede.be
• Financiële en sociale hulp
op verschillende vlakken wordt financiële en
sociale hulp geboden.
Zo is er steun op volgende vlakken:
• financieel (collectieve schuldenregeling,
budgetbegeleiding …)
• gezin en opvoeding (bv. gewaarborgde
gezinsbijslag …)
• wonen (bv. minimale levering elektriciteit en
aardgas …)
• medisch (bv. tussenkomst mutualiteitsbijdrage …)
• werk (Wijk-werken, arbeidstrajectbegeleiding …)
• info- en adviesverstrekking (bv. juridisch
advies)
e-mail: socialedienst@moorslede.be
• Opvang en sociale huisvesting
Het ocMW beschikt over een doorgangswoning
die bestaat uit 4 woongelegenheden en is bedoeld
om tijdelijk onderdak te bieden aan personen die,
door uiteenlopende omstandigheden, geen huisvesting hebben.

• Personen met een beperking
Er zijn verschillende mogelijkheden naar de
ondersteuning van mensen met een beperking
toe. Je vindt ze allemaal terug op
www.moorslede.be/welzijn/personen-met-eenbeperking
e-mail: welzijn@moorslede.be
• Huis van het Kind
Het Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties
die werken voor baby’s, kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. Samen wordt er
gebouwd aan een sterke gezins- en opvoedingsondersteuning. Kinderen van 9 maanden tot 24
jaar staan in ieder geval steeds centraal.
e-mail: welzijn@moorslede.be

• Kinderopvang
Voor meer info over kinderopvang binnen de
gemeente, kan je terecht op
www.kinderopvangwijzer.be/moorslede/
e-mail: welzijn@moorslede.be
• Gezonde gemeente
Gezondheid hangt met veel dingen samen: een
gezonde leefomgeving, een gezonde leefwijze,
een goede thuis- en ouderenzorg, mogelijkheden
voor ontspanning en ontmoeting...
op www.moorslede.be/gezonde-gemeente krijg je
vooral preventieve gezondheidsinformatie. De
gemeente werkt hiervoor samen met loGo vzw.
Het lokaal Gezondheidsoverleg of loGo werkt
voor de Vlaamse overheid aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
e-mail: welzijn@moorslede.be
• Aanvraag pensioen, tegemoetkomingen
en andere sociale voordelen
Waar?
Sociaal Huis
Marktplaats 18a
Moorslede
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Contact?
tel. 051 57 60 70
e-mail: welzijn@moorslede.be
• Warm Moorslede
Warm Moorslede zet in op buurten die een thuis
zijn voor iedereen, ook voor zij die het wat moeilijker hebben in onze samenleving. Buurten waar
ontmoeting, aandacht voor mekaar en professionele omkadering vanzelfsprekend zijn.
om dit te verwezenlijken slaan het Sociaal Huis,
de gemeente, het WZc Maria Middelares, het WZc
Maria's Rustoord, Mariënstede, het lokaal
dienstencentrum Patria en Welzijnsschakel
Komma de handen in elkaar.
e-mail: warmebuurt@moorslede.be
• Vrijwilligers
Het Sociaal Huis is op zoek naar vrijwilligers om
haar dienstverlening te verbeteren. Het Sociaal
Huis sluit een overeenkomst met je af om je te verzekeren. Een onkostenvergoeding is ook mogelijk.
Wens je vrijwilliger te worden, neem contact op
en wij brengen je in contact met de dienst van je
keuze. Deze diensten zijn mogelijk:
• De Katrol
• Minder Mobielen centrale
• Warme buurt
• vreemdelingen
• luierbank
• logistieke ondersteuning
e-mail: warmebuurt@moorslede.be
Meer info over deze diensten
www.moorslede.be/vrijwilligers

vind

je

op

Contact?
tel. 051 77 70 06
fax 051 77 10 76
e-mail: secretariaat@moorslede.be
Takenpakket
• verzorgen algemene briefwisseling
• verzorgen notulering zittingen college van
burgemeester en schepenen en vast bureau
• verzorgen notulering zittingen gemeenteraad
en raad voor maatschappelijk welzijn
• bijhouden agenda burgemeester en algemeen
directeur
• verzorgen uitnodigingen en briefwisseling
voor briljanten, diamanten en gouden
bruiloften en voor de viering van honderdjarigen

Financiën en belastingen
Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede
Contact?
tel. 051 77 70 06
fax 051 77 10 76
e-mail: financien@moorslede.be
Taken en bevoegdheden:
• opmaak en opvolging van bestelbonnen
• opmaak en opvolging van uitgaande facturen
• verwerken binnenkomende facturen
• verwerken diverse toelagen
• opmaak en opvolgen van belastingkohieren
• opmaak en opvolgen van retributiereglementen

Personeel

Ondersteunende diensten

Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede
Contact?
tel. 051 77 70 06
fax 051 77 10 76
e-mail: personeel@moorslede.be

Secretariaat
Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede

Takenpakket
• opmaak en opvolging personeelsdossiers
• loonberekening personeel
• verlof- en ziekteregeling
• RSZPPo
• wetgeving en administratie i.v.m. personeelszaken
• voorbereiding werving en selectie personeel
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Communicatie
Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede
Contact?
tel. 051 77 70 06
fax 051 77 10 76
e-mail: communicatie@moorslede.be
Takenpakket
• infomagazine Mee in Mwoslé
• sociale media
• interne en externe communicatie

ICT
Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede
Contact?
tel. 051 77 70 06
fax 051 77 10 76
e-mail: ict@moorslede.be

Veiligheid en Preventie
Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede
Contact?
tel. 051 78 89 11
fax 051 77 10 76
e-mail: preventie@moorslede.be

Ruimte
Omgeving
Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede
tel. 051 78 89 14
fax 051 77 10 76

Contact?
tel. 051 78 89 14
fax 051 77 10 76
e-mail: omgevingsloket@moorslede.be
Taken en bevoegdheden:
• behandelen aanvragen stedenbouwkundige
omgevingsvergunningen
• behandelen aanvragen verkavelingsvergunningen
• behandelen aanvragen stedenbouwkundige
attesten
• behandelen aanvragen planologische attesten
• behandelen aanvragen en invullen
formulieren betreffende stedenbouwkundige
inlichtingen
• verstrekken van informatie inzake kadastrale
gegevens onroerend goed
• verstrekken van informatie inzake het decreet
op de ruimtelijke ordening met bijhorende
uitvoeringsbesluiten
• opvolging van bouwmisdrijven
• opmaak en actualisatie van het plannen- en
vergunningenregister
• begeleiden en opvolgen opmaak gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in
uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan
• opvolgen opmaak hogere ruimtelijke
uitvoeringsplannen
• verstrekken van informatie inzake huisvesting
• verstrekken van informatie over aanvraagformulieren voor subsidies en premies
• opmaak en actualisatie van leegstandsregister
en register onbebouwde percelen
• verstrekken van informatie inzake leegstand
en verkrotting van woningen
• verstrekken van informatie inzake leegstand
en verkrotting van bedrijfsgebouwen
• woonkwaliteitsbewaking: ongeschiktheid/
onbewoonbaarheid/conformiteitattest
• afleveren van ontsmettingsboeken
• registratie van slachtingen

Woondienst
Inzake huisvesting wordt er samengewerkt
met de Intergemeentelijke Woondienst regio
Roeselare. De Intergemeentelijke Woondienst
biedt een integrale en klantgerichte dienstverlening omtrent het thema wonen.
Zitdag:
iedere dinsdagvoormiddag in het Sociaal Huis,
Marktplaats 18a, Moorslede.

18

Administratieve zetel:
Woondienst Regio Roeselare
Botermarkt 2
8800 Roeselare
tel. 051 26 24 36
e-mail: woondienstregio@roeselare.be
website: www.woondienstregioroeselare.be
Je kan hier terecht voor:
• informatie en advies over subsidies, premies,
woonkwaliteit, fiscale voordelen;
• informatie en advies over (sociaal) huren en
verhuren;
• vaststelling ongeschiktheid of onbewoonbaarheid;
• advies over woonkwaliteit;
• informatie over leegstand van woningen;
• energiezuinig wonen, sociale dakisolatie en
groepsaankoop groene stroom;
• informatie over de rechten en plichten van
(ver)huurders;
• informatie over sociale leningen.

Economie
In Moorslede woon je landelijk en rustig, maar er
is ook voor voldoende werkgelegenheid gezorgd.
naast enkele grote bedrijven zijn ook een heel
aantal kleinere ambachtelijke bedrijven in Moorslede gevestigd die ervoor zorgen dat heel wat
mensen binnen Moorslede tewerkgesteld worden.
Heb je als individu of als bedrijf vragen inzake
vergunningen en/of locatiemogelijkheden, dan
vind je hier waar je terecht kan voor de nodige informatie.
Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede
tel. 051 78 89 14
fax 051 77 10 76
Contact?
tel. 051 78 89 17
fax 051 77 10 76
e-mail: economie@moorslede.be
Taken en bevoegdheden:
• behandelen aanvraag socio-economische
vergunning
• behandelen aanvraag inkomenscompensatievergoeding bij werken
• informatie over initiatieven, subsidies ten
voordele van de lokale economie
• informatie over ambachtelijke zones
• organisatie van de digitale economische kaart
• organisatie geschenkbon Moorslede
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Ambachtelijke zone in Moorslede

Tussen de Breulstraat en de Tuimelarestraat ligt de
ambachtelijke zone van Moorslede. op dit terrein
vind je een gemengde bezetting o.a. metaalverwerkende en houtverwerkende bedrijven,
transportbedrijven, e.d. De goede verkeersontsluiting van dit terrein naar de provinciale weg
Menen-Roeselare en de aansluiting naar diverse
autosnelwegen is een van de belangrijkste redenen
van de bedrijven om zich hier te huisvesten.
Ambachtelijke zone in Dadizele

langs de Millesteenstraat ligt de ambachtelijke
zone van Dadizele. op dit ca. 10 ha groot terrein
vind je een gemengde bezetting van o.a. metaalverwerkende en houtverwerkende bedrijven,
garages, computerbedrijf, e.d. De goede
verkeersontsluiting van dit terrein naar de
provinciale weg Menen - Roeselare en de
aansluiting naar diverse autosnelwegen is een van
de belangrijkste redenen van de bedrijven om zich
hier te huisvesten.
Digitale economische kaart
In 2013 is het gemeentebestuur gestart met
het initiatief ‘Digitale economische kaart’. Deze
kaart geeft een overzicht van alle ondernemingen
in Moorslede en biedt alle actuele informatie over
de onderneming zelf. De digitale economische
kaart is te raadplegen op www.moorslede.be/
economische-kaart-2.

Geschenkbon Moorslede
Het gemeentebestuur wil de handelaars in
Moorslede ondersteunen door het invoeren van
geschenkbonnen. De bonnen worden door de
gemeente geschonken voor diverse gelegenheden
zoals bijvoorbeeld de viering van gouden,
diamanten of briljanten huwelijksverjaardag,
jubileumviering voor 100-jarige, etc. Daarnaast
kunnen deze bonnen ook worden aangekocht
op het gemeentehuis in Moorslede of bij de
toeristische dienst in Dadizele. Het is de
bedoeling dat de geschenkbonnen gebruikt
kunnen worden bij deelnemende handelszaken in
onze gemeente. Alle handelaars gevestigd in
gemeente Moorslede kunnen zich inschrijven.
Enkel
deelnemende
handelszaken
mogen
geschenkbonnen aanvaarden en krijgen de
tegenwaarde terugbetaald door de gemeente.

Mobiliteit
Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede

• secretariaat gemeentelijke milieuadviesraad
en landbouwwerkgroep
• aanspreekpunt in verband met natuur- en
milieu-educatie
• ondersteunen natuurouderwerking
• aanspreekpunt voor de landbouwers
• zorgen voor communicatie tussen landbouw
en hogere overheid
• informatie geven over opstellen rampenschadedossiers
• aanspreekpunt voor compostmeesters
• secretariaat gemeentelijke schattingscommissie voor schade aan landbouwgewassen
• deelnemen aan de werking van het
gemeentelijk groen- en bebloemingscomité
• ontwerpen gemeentelijke groenaanplantingen
• opvolgen klachten inzake milieu, groen en
landbouw
• opvolgen klachten afvalophaling
• coördinatie of informatie verdwaalde - en
verwaarloosde dieren

Diftar-recyclagepark

Contact?
tel. 051 78 89 11
fax 051 77 10 76
e-mail: technische.dienst@moorslede.be

Milieu, groen en landbouw
Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede
Contact?
tel. 051 78 89 15
fax 051 77 10 76
e-mail: milieu@moorslede.be
Taken en bevoegdheden:
• informatie geven i.v.m. aanvragen milieuvergunningen
• behandelen milieuvergunningsaanvragen
• behandelen natuurvergunningsaanvragen
• behandelen taxi- en koeriersdienstvergunningen
• informatie geven over milieu-, natuur- en
landbouwwetgeving
• bijhouden register bodemattesten
• informatie geven over subsidiereglementen
groen
• doorgeven taken groendienst
• opvolging werking recyclagepark
• informatie geven over thuiscomposteren

Waar?
Briekhoekstraat 11
8890 Moorslede
Volgens het diftarsysteem betaal je naargelang de
afvalsoort en de hoeveelheid afval die je
aanbrengt. Het park is dan ook voorzien van een
weeg- en registratiesysteem. Hoe meer afval je
vermijdt en sorteert, hoe minder je betaalt.
om te weten waarvoor je moet betalen en wat
gratis blijft, worden de afvalfracties ingedeeld in
3 groepen: een groene groep, een oranje groep
en een rode groep. De groene groep is altijd
gratis, ongeacht de hoeveelheid. Voor de fracties
in de oranje groep krijg je een bepaalde hoeveelheid die gratis mag aangebracht worden, als je die
vrijstelling hebt opgebruikt wordt deze fractie
betalend. De fracties in de rode groep zijn vanaf
de 1e kg betalend.
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om het bezoek aan het park vlot te laten verlopen
kan je best volgende zaken in het achterhoofd
houden:
1. Bij elk bezoek heb je jouw identiteitskaart
nodig om je aan te melden aan de ingang.
2. Plan je bezoek, als het kan, op een werkdag.
Zo vermijd je de drukte van het weekend.
3. Sorteer het afval al bij het inladen in jouw auto
of op jouw aanhangwagen. Afval uit de rode
groep eerst want dat moet je eerst lossen, dus
dat leg je best zo dat je het gemakkelijk kan
uitladen. Daarna het afval van de oranje groep
en de groene groep los je als laatste.
4. Kom je te voet of met de fiets dan heb je ook
jouw identiteitskaart nodig. Je drukt dan op
de knop voor fietsers/voetgangers bij de
weegbrug.
5. KMo’s, zelfstandigen, … kunnen een badge
aankopen waardoor ze met het afval van hun
bedrijf naar het park kunnen komen. Zij
hebben bij elk bezoek naast de badge ook
hun identiteitskaart nodig.
6. Voor de badgegebruikers is er geen
vrijstelling in de oranje groep. Enkel de
groene groep is gratis. Afval uit de oranje
groep en rode groep is vanaf de 1e kg
betalend.
7. Moet je betalen, dan kan dat aan de betaalzuil waar je met bancontact of met munten
(vanaf 5 eurocent) kan betalen.
8. Afval dat wordt achtergelaten in een
verkeerde container wordt als sluikstorten
aanzien en wordt beboet.
9. Het park verlaat je nadat je aan de uitgang
de slagboom, door aanmelden met jouw
identiteitskaart, opent.

Taken en bevoegdheden:
• aanleg en onderhoud van het openbaar
domein: wegen, voetpaden, speelpleinen, …
• onderhoud van de gemeentelijke gebouwen
• bestrijding van ratten op het openbaar domein
• instaan voor de signalisatie van evenementen,
manifestaties, wielerwedstrijden, ...
• eindcontrole van werken door nutsbedrijven
op het openbaar domein
• behandelen en opvolgen van de dossiers van
het investeringsprogramma (binnen de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten):
- aanleg van wegen en riolering
- oprichten en saneren van gebouwen
- aanleggen van sport- en speelterreinen
- begraafplaatsen
- aankoop van technische benodigdheden ...
• instaan voor het laten uitvoeren van onderhoudswerken door aannemers of leveranciers
• opvolgen van de aanleg en onderhoud van
werken aan de nutsvoorzieningen
• behandelen van vragen door verenigingen
en particulieren voor het gebruik van het
openbaar domein bv. aanvragen plaatsen
containers, aanvragen inname openbaar
domein, …
• behandelen van vragen voor dossiers van
verharding van private toegangswegen met
asfalt of steenslag
• begeleiden en opvolgen van het gemeentelijk
mobiliteitsplan

Openingsuren:
Maandag
gesloten
Dinsdag
van 9.00 u. tot 12.00 u.
Woensdag
van 13.00 u. tot 18.00 u.
Donderdag
van 9.00 u. tot 12.00 u.
Vrijdag
van 13.00 u. tot 18.00 u.
Zaterdag
van 9.00 u. tot 16.00 u.
Het laatste voertuig moet zich telkens een
kwartier voor sluitingstijd aanmelden.

Nutsmaatschappijen

Technische dienst
Waar?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede
Contact?
tel. 051 78 89 11
fax 051 77 10 76
e-mail: technische.dienst@moorslede.be
21

De loods van de gemeentelijke technische dienst
bevindt zich op de ambachtelijke zone in de
Tuimelarestraat in Moorslede.

• Elektriciteit, aardgas en riolering
Fluvius brengt als netbeheerder elektriciteit en
aardgas tot bij je thuis.
fluvius is verantwoordelijk voor het aansluiten op
de riolering, problemen met de rioolaansluiting
(verstopping) of de inbuizing van een baangracht.
Daarnaast kan je bij fluvius ook terecht voor
vragen over nieuwe aansluitingen, verzwaren van
aansluitingen, verplaatsen en vervangen van
meters, vragen over rationeel energieverbruik,
vragen over sociale leveranciers en budgetmeters.
website: www.fluvius.be
infolijn
gasgeur
storingen en defecten
meteropneming
defecte straatlamp

078 35 35 34
0800 65 065
078 35 35 00
078 35 35 34
www.straatlampen.be

• telefoon & TV
PROXIMUS
gratis nummer 0800 55 800
Proximus center Roeselare: ooststraat 23
8800 Roeselare
website: www.proximus.be
TELENET
algemeen nummer 015 66 66 66
liersesteenweg 4 2800 Mechelen
website: www.telenet.be
• water
DE WATERGROEP
Algemeen contactnummer (24 op 7) 02 238 96 99
website: www.dewatergroep.be

Inname Openbaar Domein
Vanaf het moment dat gebruik gemaakt wordt van
de openbare weg of het openbaar domein, zowel
de rijweg, het voetpad als de parkeerstrook, is
een vergunning van het college van burgemeester
en schepenen nodig.
Deze vergunning kan je aanvragen bij de
technische dienst via
www.moorslede.be/inname-openbaar-domein
Dit geldt voor:
• het plaatsen van een container op het
openbaar domein;
• het plaatsen van een stelling bij bouw- en
herstellingswerken;
• het plaatsen van materialen op het voetpad of
parkeerstrook;
• het plaatsen van parkeerverbodstekens;
• het plaatsen van signalisatie bij manifestaties.
Een inname openbaar domein moet 3 werkdagen
voor de geplande inname aangevraagd worden.
Voor een signalisatievergunning is dit 14 dagen.
Belemmeringen die ’s nachts blijven staan, moeten
op een correcte wijze gesignaleerd en verlicht
worden.

Meldingen
Mocht je vaststellen dat er iets schort aan de
staat van een weg, fietspad, voetpad of verkeerssignalisatie, dan kan je dit melden aan de
technische dienst of via de meldingskaart op
www.moorslede.be.

Strooidienst
De technische dienst coördineert het strooien van
de wegen in de gemeente.
Het strooiplan is zo opgevat dat bij vaststelling van
gladheid op ons grondgebied de meest prioritaire
gemeentewegen (dit zijn straten met veel doorgaand verkeer, de trajecten van De lijn, schoolomgevingen, ...) prioritair worden bestrooid.

Er wordt geen zout ter beschikking gesteld van
particulieren, die wegenzout willen voor privéopritten e.d.

Charter Werftransport
Gemeente Moorslede, de Bouwunie, confederatie
Bouw en fEMA slaan de handen in elkaar met het
charter Werftransport. Met dit initiatief kunnen
gemeenten en de bouwsector samen bijdragen
aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige
schoolomgeving tijdens private en publieke bouwen wegenwerken.
Met het charter Werftransport wil gemeente
Moorslede
• een duidelijk signaal geven dat de gemeente
inzet op een veilige en leefbare gemeente
• eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en
scholen
• het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken
Hiertoe worden een aantal doelstellingen
nagestreefd:
1. Gemeente Moorslede voert een actieve
communicatie met aannemers en bouwheren
over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. De gemeente stelt hiervoor een
aanspreekpunt ter beschikking waar aannemers terecht kunnen met vragen. Dit is het
diensthoofd technische dienst. Hij zoekt samen
met de aannemers naar alternatieve routes
voor werftransport, waarbij schoolomgevingen
en voor zover mogelijk ook schoolroutes en
routes met veel kwetsbare weggebruikers
vermeden worden. Bij elke nieuwe bouwvergunning wordt een kopie van het charter
bezorgd aan de bouwheer en aannemer. Het
charter wordt ook meegestuurd bij vergunning
voor ingebruikname openbaar domein.
2. Dat er geen werftransport met tractoren
gebeurt in de bebouwde kom en de schoolomgevingen van gemeente Moorslede. Hierop
kan er een uitzondering aangevraagd worden
bij de gemeente, zijnde het college van
burgemeester en schepenen, via de technische
dienst.
3. Dat er geen werftransport gebeurt voor
werven gelegen in schoolomgevingen tijdens
de begin- en einduren van de scholen (8.00 9.00 uur; 11.30 - 13.30 uur; 15.30 - 16.30
uur). Dit vervalt tijdens de schoolvakanties.
Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en
handelaren van bouwmaterialen er zich toe
om hun leveranciers en transporteurs in
kennis te stellen van dit charter.
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4. Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik
maakt van het hoger wegennet.
5. Dat er inspanningen gedaan worden om de
werfroutes proper te houden.
6. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel
stofhinder kan geven, conform artikel 45 van
het KB van 1/12/1975.

Bib Dadizele

Vrije Tijd
Bibliotheek
‘t Torreke
Plaats 6
8890 Dadizele
tel. 056 50 65 95
Openingsuren vanaf mei 2022:
Maandag: 08.30 tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.30 tot 12:00 u.
Woensdag: 08.30 tot 12.00 u.
Woensdag: 12.30 tot 14.30 u. (Bibpersoneel aanwezig)
Woensdag: 14.30 tot 18.00 u.
Donderdag: 08.30 tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 tot 12.00 u.
Zaterdag: 13.00 tot 16.00 u. (Bibpersoneel aanwezig)

Waar?
Hoofdbibliotheek
Iepersestraat 52a
8890 Moorslede
Contact?
tel. 051 77 10 57
e-mail: bibliotheek@moorslede.be

Cultuur

catalogus: moorslede.bibliotheek.be
Bibnieuws: moorslede.bibliotheek.be
Website: www.moorslede.be/bib
Taken en bevoegdheden:
• aankoop, invoering en verzorging van
materialen (boeken, strips, kranten,
tijdschriften, dvd's, gezelschapsspellen,
games,...)
• verzorgen uitleendienst
• organiseren activiteiten zoals Jeugdboekenweek, Bibliotheekweek,...
• inrichten van leesjury, leeskring,...
• kennisdelen
• e-inclusie
• ontmoeting
Openingsuren
Maandag van 16.00
Dinsdag
van 10.00
van 16.00
Woensdag van 15.00
Donderdag van 10.00
van 17.00
Vrijdag
van 16.00
Zaterdag van 09.00

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

19.00
12.00
19.00
18.00
12.00
20.00
18.00
12.00

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

Waar?
Gc De Bunder
Iepersestraat 52b
8890 Moorslede
Contact?
tel.: 051 70 02 85
e-mail: cultuur@moorslede.be
Taken en bevoegdheden:
• secretariaat gemeentelijke cultuurdienst
• opvolgen en organiseren van de werking van
het Gemeenschapscentrum De Bunder
• bijhouden reservaties van het Gc De Bunder
(Moorslede) en Gc d’oude Schole
(Slypskapelle)
• ondersteunen socio-culturele verenigingen,
o.a. het behandelen subsidieaanvragen van
de socio-culturele verenigingen
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• samenstellen van de UIT in Moorslede
• opstellen en uitvoeren van (socio-)culturele
doelstellingen en acties binnen de
gemeentelijke beleidsplanning
• organiseren van inspraak met betrekking tot
alle socio-culturele aangelegenheden en
ondersteunen adviesraden (cultuurraad,
MoRAcUlI, …)
• coördineren van het lokale cultuurbeleid
• uitleendienst feest- en audiovisueel materiaal
• theatertechnische ondersteuning
voorstellingen in Gc De Bunder
• erfgoedbeleid
• programmatie van avond- en schoolvoorstellingen
• organisatie filmcircuit jeugdfilms en familievoorstelling samen met jeugddienst
• jaarlijks organiseren van het kindertheaterfestival Pardoes
• ticketverkoop en ondersteuning voorstellingen
(eigen en derden) door uitgave cultuurbrochure
Zoals je hierboven kon lezen, kan je ook
reservaties maken in Gc De Bunder en d’oude
Schole. ook ’t Torreke, Gc Den ommeganck en
het oud Gemeentehuis kan je huren. Alle info
over beschikbaarheid van deze en andere zalen,
vind je hier: www.moorslede.be/infrastructuur

Foto: GC Den Ommeganck

Foto: Oud Gemeentehuis

Openingsuren Secretariaat Cultuur en
Jeugd
Maandag van 08.30 u. tot 12.00 u.
namiddag op afspraak
Dinsdag
van 08.30 u. tot 12.00 u.
namiddag op afspraak
Woensdag van 08.30 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 18.00 u.
Donderdag van 08.30 u. tot 12.00 u.
namiddag op afspraak
Vrijdag
van 08.30 u. tot 12.00 u.
namiddag op afspraak

Foto: d’Oude Schole

Foto: ’t Torreke

24

Jeugd

Sport

Waar?
Jc. De 4link
Iepersestraat 52g (bereikbaar via Molenstraat)
8890 Moorslede

Waar?
Gemeentelijke sportdienst Moorslede
Iepersestraat 52h
8890 Moorslede

Contact?
tel. 051 70 02 85
e-mail: jeugd@moorslede.be

Contact?
tel. 051 77 85 17
e-mail: sport@moorslede.be

Taken en bevoegdheden:
• opstellen en uitvoeren van jeugdgerelateerde
doelstellingen en acties binnen de
gemeentelijke beleidsplanning
• coördineren van de gemeentelijke speelpleinwerking
• inrichten en opvolging van de gemeentelijke
speelterreinen
• ondersteuning van de werking van de
jeugdraad
• verstrekken van jeugdinformatie
• ondersteunen van de jeugdverenigingen
• behandelen van subsidie - aanvragen van
jeugdverenigingen
• coördineren van overleg tussen jongeren en
diverse beleidsterreinen
• uitbaten en beheer van jeugdcentrum De
4link
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Taken en bevoegdheden:
• voorbereiden en uitvoeren van het sportbeleid
• beheer sportinfrastructuur (ook de polyvalente loods “oltereeke” in Dadizele)
• sportpromotie: organiseren van diverse sportactiviteiten
• behandelen subsidiedossiers Sport

Openingsuren bureau sportdienst
Maandag van 08.30 u. tot 11.30 u. Dinsdag
van 07.30 u. tot 11.30 u. Woensdag van 08.30 u. tot 11.30 u. Donderdag van 08.30 u. tot 11.30 u. Vrijdag
van 07.30 u. tot 11.30 u. -

van
van
van
van
van

13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

u.
u.
u.
u.
u.

tot
tot
tot
tot
tot

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

u.
u.
u.
u.
u.

Openingsuren zwembad De Amfoor Moorslede (051 77 85 17)
schoolperiode
vakantieperiode
Maandag 07.30 u. – 08.45 u.*
07.30 u. – 08.45 u.*
17.00 u. – 19.45u.
14.00 u. – 21.00 u.
20.00 u. – 21.00 u.****
Dinsdag
07.30 u. – 08.45 u.*
7.30 u. – 08.45 u.*
17.00 u. – 21.00 u.
14.00 u. – 21.00 u.
Woensdag 07.30 u. – 08.45 u.*
7.30 u. – 08.45 u.*
14.00 u. – 21.00 u.
14.00 u. – 21.00 u.
Donderdag 07.30 u. – 08.45 u.*
07.30 u. – 08.45 u.*
17.00 u. – 21.00 u.
14.00 u. – 21.00 u.
Vrijdag
07.30 u. – 08.45 u.*
7.30 u. – 8.45 u.*
14.45 u. – 15.45 u.**
13.00 u. – 14.00 u.**
17.00 u. – 21.00 u.
14.00 u. – 21.00 u.
Zaterdag 14.00 u. – 18.00 u.
14.00 u. – 18.00 u.
zondag
07.30 u. – 12.00 u.*
07.30 u. – 10.00 u.*
10.00 u. – 12.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.
14.00 u. – 18.00 u.
14.00 u. – 18.00 u.
*:
**:
***:
****:

baantjeszwemmen
seniorenzwemmen
baantjeszwemmen van 07.30 u. tot 10.00 u.
aquagym

De zwemmers verlaten 15 min. voor sluitingstijd het zwembad.
Contact?
Bureau sportdienst
www.amfoor.be
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Toerisme

Onderwijs

Waar?
Infokantoor dienst Toerisme
‘t Torreke
Plaats 6
8890 Dadizele

Kleuter en Lager onderwijs

Contact?
tel. 056 50 91 00
e-mail: toerisme@moorslede.be
www.toerismedadizele.be
Taken en bevoegdheden:
• voorbereiden en uitvoeren van het toerismebeleid
• verzorgen van de promotie binnen en buiten
Moorslede
• organiseren van evenementen
• verkoop van recreatieve kaarten
• ondersteuning adviesraad voor Toerisme
• bijhouden reservaties van ’t Torreke, Gc Den
ommeganck en het oud Gemeentehuis
Openingsuren
De openingsuren van de toeristische dienst
wijzigen naar gelang het seizoen. Raadpleeg
www.toerismedadizele.be

Gemeentelijk onderwijs
Gemeentelijke basisschool Klavertje Vier
Roeselaarsestraat 60 in Moorslede
Directie: lisa Theuninck
tel. 051 77 94 52
e-mail: info@gbsklavertjevier.be
website: www.gbsklavertjevier.be
Vrij onderwijs
Vrije basisschool Moorslede
De Bunderboog
Stationsstraat 49a in Moorslede
Directie: Annelies Demuynck
tel. 051 77 22 68
e-mail: directie.moorslede@moorsledegem.be
website: www.bunderboog.be
Vrije basisschool ’t Brugske
Hoofdzetel:
Vrije basisschool ’t Brugske Dadizele
Plaats 29 in Dadizele
Directie: Domien Bekaert
tel. 056 50 93 17 - 0498 12 43 28
e-mail: directie.dadizele@moorsledegem.be
website: www.brugskedadizele.be
Vestigingsplaats 1:
ledegemstraat 36 in Dadizele
Vestigingsplaats 2:
Vrije basisschool ’t Brugske Slypskapelle
Pastorijstraat 2 in Slypskapelle
Directie: Ann Dejonckheere
tel. 056 50 96 97 - 0496 78 80 21
e-mail: directie.slyps@moorsledegem.be
website: www.brugskeslyps.be

27

Buitengewoon onderwijs

Deeltijds onderwijs

GO! onderwijs
Go! SBSo Sterrebos - campus Ter Sterre
(BuSo - oV4 - type 9 ) (secundair onderwijs)
Passendaalsestraat 26 in Moorslede
tel. 051 77 77 75
fax 051 77 19 45
e-mail: secretariaat@tersterre.be
website: www.tersterre.be

Stedelijke Academie voor Podiumkunsten
“Adriaan Willaert” (”STAP”)
Meenseheirweg 20 in Roeselare
tel. 051 26 17 40
fax 051 26 17 49
e-mail: info@staproeselare.be
website: www.staproeselare.be

oc Sint-Idesbald - campus Ten Bunderen
Stationstraat 49 in Moorslede
tel. 051 57 52 90
fax 051 57 52 95
e-mail: ten.bunderen@fracarita.org
website: www.sintidesbald.be
Ten Bunderen is een campus van oc Sint-Idesbald
De Zilten 52 in 8800 Roeselare. Het is één van
de orthopedagogische centra van de Broeders van
liefde.
ook is Ten Bunderen net zoals het oc SintIdesbald een samenwerkingsverband met het
VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap).
Aanbod:
• onderwijs
- BuBAo - Het Bunderbos.
> Type 9 onderwijs voor kinderen met
autismespectrumstoornissen vanaf 6 jaar
t.e.m. 13 jaar.
> Basisaanbod + geïntegreerde werking voor
kinderen met autismespectrumstoornissen.
• Zorg
- Verblijf, dagopvang en ambulante
begeleiding voor kinderen en jongeren
vanaf 6 - 21 jaar met
- Autismespectrumstoornis en/of licht
mentale beperking en /of gedrags- en
emotionele stoornis.
- RTH (rechtstreekse toegankelijke hulp)
kan ook geboden worden, net als mobiele
begeleiding aan huis.
- Indien nood aan weekendopvang dan gaat
dit door op de campus van het oc SintIdesbald in Roeselare.
- Zorg kan ook gecombineerd worden met
externe scholen in de ruime omgeving van
Moorslede, net als met de BuSo school op
de campus van het oc ST-Idesbald in
Roeselare.

Afdeling Moorslede muziek:
“Klavertje vier”
Gemeentelijke basisschool
Roeselarestraat 60 in Moorslede
e-mail: moorslede@staproeselare.be
Afdeling Moorslede woord:
Gc De Bunder
Iepersestraat 52b
e-mail: moorslede@staproeselare.be
Afdeling Dadizele:
“oud Gemeentehuis”
Plaats 28 in Dadizele
tel. 0472 27 07 63
e-mail: dadizele@staproeselare.be
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
(“SASK”)
leenstraat 14 in 8800 Roeselare
tel. 051 20 30 29
fax 051 25 23 13
e-mail: info@saskroeselare.be
website: www.saskroeselare.be
Afdeling Moorslede:
Pater lievensstraat 3 in Moorslede
Afdeling Dadizele:
‘t Torreke
Plaats 6 in Dadizele
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Woon-en zorgcentra

Dienstencentrum en
assistentiewoningen Patria

• v.z.w. Bejaardenzorg Maria Middelares
Project ‘De Korenaar’ met
Dagverzorgingscentrum
nachtopvang
Kortverblijf
Zorgflats
Serviceflats ‘Villa Rosa’
Dienstencentrum en assistentiewoningen
‘Patria’
Pater lievensstraat 20 in Moorslede
tel. 051 77 10 01
fax 051 77 18 71
e-mail: wzmoorslede@skynet.be
website: www.woonzorgmoorslede.be
• WZC Maria’s Rustoord
Beselarestraat 15 in Dadizele
tel. 056 50 93 38
e-mail: socialedienst@mariasrustoord.be
e-mail: info@mariasrustoord.be
website: www.mariasrustoord.be
facebook:
www.facebook.com/wzcmariasrustoord
instagram:
www.instagram.com/wzcmariasrustoord

6de Jagersstraat 4 in Moorslede
tel. centrumverantwoordelijke: 0478 52 09 57
e-mail: dienstencentrumpatria@skynet.be
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Veiligheidsdiensten
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Veiligheidsdiensten
Politie

De gemeente Moorslede maakt, voor wat betreft
de uitvoering van haar politionele taken, deel uit
van de politiezone Arro Ieper.
Vele diensten, zoals interventiedienst, lokale
recherche, enz... zijn dan ook gecentraliseerd in
het hoofdcommissariaat in Ieper.
om de politionele dienstverlening dichter bij de
bevolking van Moorslede te organiseren werd
voorzien in een lokaal commissariaat, gevestigd
in de Pater lievensstraat 3 in Moorslede.
Organisatie commissariaat Moorslede
Het lokale commissariaat omvat twee diensten: een
wijkdienst en een onthaaldienst (ook steunteam
genoemd: dienst niet-dringende opdrachten).
Wijkdienst
De gemeente Moorslede werd verdeeld in drie
wijken.
Moorslede-Zuid (kant Dadizele) behoort toe
aan de wijkinspecteur Geert Desmet, terwijl
Moorslede-noord (kant Roeselare - Passendale)
toebehoort aan wijkinspecteur Bieke Vanwymelbeke. Het grondgebied Dadizele neemt wijkinspecteur Detlef Deceuninck voor zijn rekening.
Onthaal
Het onthaal wordt bemand door de administratief
medewerkster ciska Vanhalst, terwijl het steunteam inspecteur nicolas Dierickx omvat.
Het onthaal is EnKEl beschikbaar via afspraak die
je kan maken via www.arroieper.be.
Coördinatie
De organisatie en werking van het commissariaat
wordt gecoördineerd vanuit de Regio oost van de
Politiezone waaronder Moorslede valt.

De wijkgebonden materies waaronder evenementen
staan onder toezicht van 1e Hoofdinspecteur
Snauwaert Krist die aanspreekpunt is.
Taken
De medewerkers van het lokaal commissariaat
staan in voor het ontvangen en behandelen van
aangiften en klachten, voor wat betreft het grondgebied Moorslede-Dadizele. In principe gaat het
hier om niet-dringende opdrachten. De dringende
opdrachten worden via de dienst 101 afgewerkt
door de interventiediensten, gestuurd vanuit het
hoofdcommissariaat Ieper.
Verder worden ook alle manifestaties op de
gemeente gecoördineerd vanuit het lokaal
commissariaat en verzorgen de medewerkers van
het commissariaat de ordediensten op de gemeente.
Verder worden de grotere evenementen
gecoördineerd vanuit de zone Arro Ieper en de
iets kleinere evenementen worden lokaal
behandeld vanuit Regiocommissariaat oost.
Openingsuren loket
Maandag van 13.00 u. tot 17.30 u.
Woensdag van 09.00 u. tot 12.00 u.
Elke tweede zaterdag van de maand in de
voormiddag van 09.00 u. tot 12.00 u.
En dit EnKEl op afspraak
Verantwoordelijke
Krist Snauwaert
E-mail: krist.snauwaert@police.belgium.eu
E-mail: PZ.ArroIeper.Regiooost@police.belgium.eu
Regiopost Moorslede: 051 78 81 81
Regiocommissariaat Regio oost: 056 23 46 20
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Brandweer
Opdrachten van de brandweer
De gemeente Moorslede maakt, voor wat de
brandweer betreft, deel uit van de Zone Midwest.
De opdrachten van de brandweer zijn wettelijk
vastgelegd. Je kan de brandweer onder meer
oproepen om:
• brand te bestrijden;
• personen en dieren uit moeilijke situaties te
bevrijden;
• de openbare weg vrij te maken na een
ongeval of storm;
• dringende medische bijstand te leveren met
ambulance;
• chemisch, radiologisch of nucleaire vervuiling
te bestrijden;
• water weg te pompen bij overstromingen;
• wespennesten te verdelgen.
Kan ook doorgegeven worden via de website
https://zonemidwest.be/contact.
Pas op: een aantal interventies zijn betalend,
raadpleeg hiervoor het reglement van de brandweerzone Midwest op https://www.zonemidwest.be/
dienstverlening/retributie-tarieven/niet-gratis.
naast de wettelijk opgelegde interventietaken, is
er voor de brandweer ook een preventieve taak
weggelegd. onder het motto ‘voorkomen is beter
dan genezen’ worden er adviezen gegeven over
bouwdossiers, milieuvergunningen en grote
evenementen op de gemeente, om de risico’s op
brand en vervuiling te beperken.
Brandpreventieadviseurs staan je bij om de
veiligheid bij jou thuis te verhogen.
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Contact
Bij brand of andere noodgevallen (overstroming,
gaslek, waterlek, wespenplaag, ...) kan je bellen
naar het noodnummer 112.
Voor andere, niet-dringende oproepen, zoals
vragen over brandpreventie, kan je contact
opnemen
met
brandweer
Moorslede
(www.brandweermoorslede.be). Bel voor die
vragen nooit naar het noodnummer.
Contactpersoon:
filip louagie
Brandweerarsenaal
Kerkhofstraat
8890 Moorslede
tel. 051 80 60 70
e-mail: filip.louagie@zonemidwest.be
website: www.brandweermoorslede.be,
www.zonemidwest.be

Kerken en begraafplaatsen
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Kerken en Begraafplaatsen
Website: www.dadizele.be

Kerken

Begraafplaatsen

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw-OnbevlektOntvangen in Dadizele

Kerkhofstraat in Moorslede

Geluwestraat in Dadizele

Sint-Martinuskerk in Moorslede

Strobomestraat in Slypskapelle

Sint-Theresiakerk in Slypskapelle

Britse Militaire Begraafplaats

Dit is een begraafplaats met gesneuvelden uit de
Eerste Wereldoorlog in de Beselarestraat in
Dadizele.
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Openingsuren
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openingsuren
Gemeentehuis Moorslede (051 77 70 06) en Sociaal Huis (051 57 60 70)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

van
van
van
van
van

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

u.
u.
u.
u.
u.

tot
tot
tot
tot
tot

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

u.
u.
u.
u.
u.

-

van 16.00 u. tot 19.00 u. op afspraak
op afspraak
van 14.00 u. tot 17.00 u. op afspraak
op afspraak
gesloten

In uitzonderlijke gevallen zoals tijdens de coronapandemie kunnen de openingsuren afwijken.
Bekijk altijd www.moorslede.be/openingsuren vooraleer je langskomt.

Diftar-recyclagepark
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
van 09.00
van 13.00
van 09.00
van 13.00
van 09.00

u.
u.
u.
u.
u.

tot
tot
tot
tot
tot

12.00
18.00
12.00
18.00
16.00

u.
u.
u.
u.
u.

Het laatste voertuig moet zich telkens een kwartier voor sluitingstijd aanmelden.

Bibliotheek Moorslede (051 77 10 57)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van
van
van
van
van
van

16.00
10.00
15.00
10.00
16.00
09.00

u.
u.
u.
u.
u.
u.

tot
tot
tot
tot
tot
tot

19.00
12.00
18.00
12.00
18.00
12.00

u.
u. - van 16.00 u. tot 19.00 u.
u.
u. - van 17.00 u. tot 20.00 u.
u.
u.

Bibliotheek Dadizele (056 50 65 95)
openingsuren vanaf mei
Maandag:
van 08.30
Dinsdag:
van 08.30
Woensdag:
van 08.30
Woensdag:
van 12.30
Woensdag:
van 14.30
Donderdag: van 08.30
Vrijdag:
van 08.30
Zaterdag:
van 13.00

2022:
tot 12.00
tot 12.00
tot 12.00
tot 14.30
tot 18.00
tot 12.00
tot 12.00
tot 16.00

u.
u.
u.
u. (Bibpersoneel aanwezig)
u.
u.
u.
u. (Bibpersoneel aanwezig)

Sportdienst (051 77 85 17)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

van
van
van
van
van

08.30
07.30
08.30
08.30
07.30

u.
u.
u.
u.
u.

tot
tot
tot
tot
tot

11.30
11.30
11.30
11.30
11.30

u.
u.
u.
u.
u.

-

van
van
van
van
van

13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

u.
u.
u.
u.
u.

tot
tot
tot
tot
tot

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

u.
u.
u.
u.
u.
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Zwembad De Amfoor Moorslede (051 77 85 17)
schoolperiode
Maandag 07.30 u. - 08.45 u.*
17.00 u. - 19.45u.
20.00 u. - 21.00 u.****
Dinsdag
07.30 u. - 08.45 u.*
17.00 u. - 21.00 u.
Woensdag 07.30 u. - 08.45 u.*
14.00 u. - 21.00 u.
Donderdag 07.30 u. - 08.45 u.*
17.00 u. - 21.00 u.
Vrijdag
07.30 u. - 08.45 u.*
14.45 u. - 15.45 u.**
17.00 u. - 21.00 u.
Zaterdag 14.00 u. - 18.00 u.
zondag
07.30 u. - 12.00 u.*
10.00 u. - 12.00 u.
14.00 u. - 18.00 u.
*:
**:
***:
****:

vakantieperiode
07.30 u. - 08.45 u.*
14.00 u. - 21.00 u.
7.30 u. - 08.45 u.*
14.00 u. - 21.00 u.
7.30 u. - 08.45 u.*
14.00 u. - 21.00 u.
07.30 u. - 08.45 u.*
14.00 u. - 21.00 u.
7.30 u. - 8.45 u.*
13.00 u. - 14.00 u.**
14.00 u. - 21.00 u.
14.00 u. - 18.00 u.
07.30 u. - 10.00 u.*
10.00 u. - 12.00 u.
14.00 u. - 18.00 u.

baantjeszwemmen
seniorenzwemmen
baantjeszwemmen van 07.30 u. tot 10.00 u.
aquagym

De zwemmers verlaten 15 min. voor sluitingstijd het zwembad.

Secretariaat Cultuur en Jeugd (051 70 02 85)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

van
van
van
van
van

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

u.
u.
u.
u.
u.

tot
tot
tot
tot
tot

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

u.
u.
u.
u.
u.

-

namiddag op afspraak
namiddag op afspraak
van 13.00 u. tot 18.00 u.
namiddag op afspraak
namiddag op afspraak

Toerisme
De openingsuren van de toeristische dienst wijzigen naar gelang het seizoen. Raadpleeg
www.toerismedadizele.be
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Hulpdiensten
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Hulpdiensten
Apotheek van wacht
0903 99000
www.geowacht.be

Brandweer
Dringend: 112
Roeselare: 051 80 60 00
www.brandweermoorslede.be
www.zonemidwest.be

Dokters van wacht
Moorslede: 051 24 50 50
Dadizele: 056 50 16 10
www.huisarts.be

Tandarts van wacht

Politie
Dringend: 101
lokaal commissariaat
Moorslede: 051 78 81 81
of PZ.ArroIeper.Regiooost@police.belgium.eu

www.tandarts.be

Verpleegkundigen
070 22 26 78
www.verplegingthuis.be

In geval van vergiftiging in België:
070 24 52 45
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