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Voorwoord
Dag Stadenaar,
Voor jou ligt de allereerste Stadense Infogids. Alle info en gegevens over de gemeentelijke dienstverlening
vind je vlotjes terug. Van de veiligheidsdiensten tot de sector Vrije Tijd. Wie zijn de eerste aanspreekpunten
in het gemeentehuis? Welke opvangmogelijkheden zijn er voor mijn kind(eren)? Welke thuiszorgdiensten
bestaan er? Je krijgt het van ons zwart op wit. Dankzij de handige inhoudstafel vind je snel wat je zoekt.
Graag willen we ook alle handelaars en adverteerders bedanken. Zonder hen was de realisatie van deze
infogids niet mogelijk.
Veel leesplezier!
College van burgemeester en schepenen Staden

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
Gemeente- en ocmw-bestuur Staden • Marktplaats 2 • Staden • t. 051 70 82 00 • e. info@staden.be
www.staden.be
Foto’s:
Joke Couvreur
Redactie:
Eva De Smet • Beleidsondersteuning & Communicatie • communicatie@staden.be
Opmaak, druk, reclamewerving & verspreiding:
Inforegio/ Uitgeverij PUBLI-Touch bvba • Stichelweg 11 • Korbeek-Lo
t. 016 25 50 43
www.inforegio.be
In opdracht van gemeente- en ocmw-bestuur Staden

Eerste editie
De infogids Staden is aan haar allereerste editie toe. Vergetelheden zijn hierdoor onvermijdelijk. Het is
ook niet ondenkbaar dat, gelet op de vele actoren en diensten die zijn opgenomen, deze infogids fouten
bevat omwille van verhuizingen, gewijzigde openingsuren,… Deze worden steeds aangepast in de digitale
versie die je kan raadplegen op www.staden.be.
Ook jouw bedenkingen en aanvullingen op deze infogids zijn welkom.
Stuur ze door naar communicatie@staden.be.

www.staden.be
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Algemene info
Poort naar de Westhoek
Staden is een dynamische gemeente met unieke dorpskernen waar inwoners centraal staan. De gemeente
is gelegen in het hart van West-Vlaanderen en vormt de poort naar de Westhoek. Staden grenst aan Kortemark, Hooglede, Roeselare, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle en Houthulst.

Unieke dorpskernen
Staden bestaat sinds 1977 uit de deelgemeenten Oostnieuwkerke (1.080 ha), Staden (2.543 ha) en Westrozebeke (1.000 ha). Op de grens van Staden, Westrozebeke en het naburige Poelkapelle ligt het gehucht
en parochie Vijfwegen. Op de grens tussen Oostnieuwkerke en Hooglede ligt het gehucht Sleihage dat
ook tegen en op de grens met Staden ligt. Verder liggen in de gemeente nog een aantal kleinere gehuchten verspreid, zoals Stadenberg. Ook is de gemeente verbroederd met het Duitse Florstadt.
Op 1 januari 2018 bedroeg het inwonersaantal 11.374. Staden zelf is goed voor ongeveer de helft van de
totale bevolking van de gemeente.

Dienstverlening op maat
Deze Stadense infogids begeleidt je naar de dienstverlening die je zoekt binnen de gemeente. Op een
snelle en eenvoudige manier wijzen we je de weg binnen het gemeentehuis en haar dienstverlening.

Staden informeert je
Op zoek naar de meest actuele informatie over Staden? Surf naar www.staden.be! Je kan de gemeente
ook volgen op facebook, twitter en LinkedIn via ‘@GemeenteStaden’. Met de Staden-app heb je de laatste
nieuwtjes ook op je smartphone. Daarnaast valt het magazine 'De Stadenaar' voor en door Stadenaars
vier keer per jaar in de brievenbus. Wil je tweewekelijks op de hoogte gebracht worden via e-mail? Registreer je dan via www.staden.be/nieuwsbrief en kom het laatste nieuws te weten.
Geen computer of internet thuis? Geen nood, in de bibliotheek zijn er computers beschikbaar waar je
gratis kan surfen. Bovendien is de bib een hotspot: beschik je over een laptop dan kan je er gratis connecteren.

Contact gemeente & ocmw Staden
Gemeentehuis Staden
Marktplaats 2
8840 Staden
t. 051 70 82 00
e. info@staden.be
w. www.staden.be
www.facebook.com/GemeenteStaden
www.twitter.com/GemeenteStaden
Vanaf eind 2018 verhuist het administratief centrum naar Ieperstraat 107 in Staden.

Openingsuren dienstverlening
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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9 - 12 uur
16 - 19 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur elke eerste en derde zaterdag van de maand

Infogids Staden 2018

Het bestuur

Het gemeentebestuur wordt gevormd door drie beleidsorganen: de
gemeenteraad, de ocmw-raad en het college van burgemeester en
schepenen. Om de zes jaar worden de leden ervan verkozen door de kiesgerechtigde inwoners van Staden.
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Beleidsorganen
Gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat in Staden uit 21 verkozen leden. Men bepaalt er het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen. Het
is de gemeenteraad die onder andere gemeentelijke reglementen opstelt, het meerjarenplan en de aanpassingen, budget en budgetwijzigingen bepaalt, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten goedkeurt
en het systeem van klachtenbehandeling vaststelt.
De gemeenteraad vergadert elke laatste donderdag van de maand om 20.00 uur in het gemeentehuis
(met uitzondering in december). Tijdens de maanden juli en augustus vergadert de raad niet. De vergaderingen zijn openbaar behalve over persoongebonden materie.
Van elke vergadering kan je de agenda en het verslag raadplegen op de gemeentelijke website.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Martine Zoete (gemeenteraadsvoorzitter)
(Open VLD)
Lelieweg 9 - Staden
051 70 26 16 - martine.zoete@skynet.be
Francesco Vanderjeugd (Open VLD)
Kapelleriestraat 27 - Staden
0486 61 94 94 - burgemeester@staden.be
Nikolaas Bourgeois (N.VA)
Warandestraat 8 - Staden
051 70 82 00 - nikolaas.bourgeois@staden.be
Bart Vynckier (N.VA)
Spanjestraat 60 - Staden
051 70 82 00 - bart.vynckier@staden.be
Marc Bogaert (N.VA)
Ooststraat 11 - Staden
0474 63 28 45 - marc.bogaert@staden.be
Geert Moerkerke (Open VLD)
Kasteelstraat 2 - Staden
0486 76 80 26 - geert.moerkerke@staden.be
Marie-Paule Vancoppenolle (N.VA)
Kuiperstraat 14 - Staden
0472 42 27 06
marie-paule.vancoppenolle@staden.be
Marnick Hoorelbeke (sp.a)
Grote Veldstraat 62 - Staden
0479 55 37 76 - marnick.hoorelbeke@staden.be
Bruno Cauwelier (Open VLD)
Ommegang Noord 22 - Staden
0475 38 07 48 - onurb10@hotmail.com
Wim Crabbe (N.VA)
Sint Elooistraat 28 - Staden
0495 41 36 10 - crabbe.wim@gmail.com
Christelle Dejonckheere (CD&V)
Diksmuidestraat 3 bus 2/1 - Staden
0474 38 80 91
dejonckheerechristelle1@gmail.com

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dirk Demeulenaere (CD&V)
Klerkenstraat 25 - Staden
0478 54 65 87 - demeulenaeredirk@hotmail.com
Koen Demonie (Onafhankelijk)
Meiboomstraat 45 - Staden
0485 34 20 27 - koen.demonie@pandora.be
Sonja Misplon (sp.a)
Ommegang Oost 14 - Staden
misplonsonja@hotmail.com
Hans Mommerency (CD&V)
Pauwstraat 19 - Staden
0476 44 99 37 - hans.mommerency@pandora.be
Sarah Van Walleghem (CD&V)
P. Billietstraat 9 - Staden
0486 29 59 35 - sarahvw28@gmail.com
Marc Van Ysacker (CD&V)
Bataviaweg 13 - Staden
0474 46 39 16 - marc.van.ysacker@telenet.be
Gwendolyn Vandermeersch (Onafhankelijk)
Rozestraat 1 - Staden
0494 43 53 97
gwendolyn.vandermeersch@dgc-dgi.be
Steven Vanoplynes (CD&V)
Kattestraat 72 - Staden
0479 51 95 13 - steven_vanoplynes@hotmail.com
Jozef Vanpeteghem (CD&V)
Polenstraat 4 - Staden
051 22 51 45 - jozefvpt@hotmail.com
Gerda Vertriest-Vandeputte (CD&V)
Aardenplasstraat 2 - Staden
0472 80 80 66 - gerdavertriest@hotmail.com
Ludwig Willaert (CD&V)
Roeselarestraat 63 - Staden
0477 26 73 09 - ludwig.willaert@dvvlap.be
Tine Dochy (algemeen directeur)
Marktplaats 2 - Staden
051 70 82 00 - secretariaat@staden.be

De gemeenteraad kan commissies oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. Over een bepaald beleidsdomein bereiden ze de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor, verlenen ze advies
en/of formuleren ze voorstellen. In Staden is er één gemeenteraadscommissie actief: de commissie intergemeentelijke samenwerking onder het voorzitterschap van Martine Zoete.

www.staden.be

6

Ocmw-raad
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (ocmw) van Staden wordt onder leiding van de ocmwvoorzitter bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn die bestaat uit negen raadsleden. Na installatie van een nieuwe gemeenteraad worden de raadsleden van de ocmw-raad verkozen door de
gemeenteraadsleden.
De ocmw-raad zet de beleidslijnen uit voor het ocmw voor de komende jaren en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. Daarnaast beslist deze raad over alle aanvragen in verband met individuele maatschappelijke dienstverlening.
De ocmw-raad vergadert elke vierde dinsdag van de maand om 19.30 uur. Met uitzondering van de maanden december en juni, dan wordt een andere datum vastgelegd. Deze bijeenkomst is openbaar voor alle
burgers, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Voor elke vergadering kan je de agenda en toelichting raadplegen op de gemeentelijke website.
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Marnick Hoorelbeke (voorzitter) (sp.a)
Grote Veldstraat 62 - Staden
0479 55 37 76 - marnick.hoorelbeke@staden.be
Herlinde Desnouck (CD&V)
herlinde-desnouck@hotmail.com
Gabriël Gevaert (N.VA)
Vinkstraat 4 - Staden
051 21 08 96 - gabriel@electrogevaert.be
Adelheid Hessel (N.VA)
Brabandstraat 13 - Staden
051 22 01 37 - adelheid.hessel@telenet.be
Lieveke Provoost (sp.a)
Frambozenweg 14 - Staden
051 78 09 17 - liepro@hotmail.com
Mario Snaet (CD&V)
Ieperstraat 138 - Staden
0474 33 43 73 - mariosnaet@hotmail.com
Alma Vandecandelaere (CD&V)
Walstraat 13 - Staden
dirk.alma@hotmail.com
Martine Zoete (Open VLD)
Lelieweg 9 - Staden
051 70 26 16 - martine.zoete@skynet.be
Valérie Zyde (CD&V)
Soetestraat 17 - Staden
051 70 05 41 - bouckaertzyde@telenet.be
Tine Dochy (algemeen directeur)
Marktplaats 2 - Staden
051 70 82 00 - secretariaat@staden.be

Infogids Staden 2018

College van burgemeester en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan en staat in voor
het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij bereiden de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voeren de beslissingen uit. Daarnaast heeft het college van burgemeester en schepenen
een aantal toegewezen bevoegdheden.
Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op donderdag in het gemeentehuis. Tijdens de maanden juli en augustus vergadert het college tweewekelijks.
Beslissingen worden door het college collegiaal genomen. Dit betekent dat een schepen geen persoonlijke
bevoegdheid heeft en dus nooit zelfstandig kan beslissen. Om efficiënt te werken, worden de bevoegdheden waarover het college bij meerderheid zal stemmen wel verdeeld over de schepenen. De vergaderingen zijn gesloten. De algemeen directeur is aanwezig tijdens de vergadering en staat in voor de notulen.
Wil je de burgemeester of schepen spreken? Dan maak je best op voorhand een afspraak.
Burgemeester
• Francesco Vanderjeugd
Kapelleriestraat 27 - Staden
0486 61 94 94 - burgemeester@staden.be
Bevoegdheden:
Communicatie, veiligheid,
burgerzaken en internationale betrekkingen
Eerste schepen
• Nikolaas Bourgeois
Warandestraat 8 - Staden
051 70 82 00 - nikolaas.bourgeois@staden.be
Bevoegdheden:
financiën, landbouw en platteland,
milieu en mobiliteit
Tweede schepen
• Bart Vynckier
Spanjestraat 60 - Staden
051 70 82 00 - bart.vynckier@staden.be
Bevoegdheden:
lokale economie, ruimtelijke ordening,
huisvesting, patrimonium en ICT
Derde schepen
• Marc Bogaert
Ooststraat 11 - Staden
0474 63 28 45 - marc.bogaert@staden.be
Bevoegdheden:
personeelsbeleid, jeugd, onderwijs, cultuur,
begraafplaatsen, buitenschoolse kinderopvang,
kerkfabrieken en erediensten

www.staden.be

Vierde schepen
• Geert Moerkerke
Kasteelstraat 2 - Staden
0486 76 80 26 - geert.moerkerke@staden.be
Bevoegdheden:
openbare werken, groen en feestelijkheden
Vijfde schepen
• Marie-Paule Vancoppenolle
Kuiperstraat 14 - Staden
0472 42 27 06
marie-paule.vancoppenolle@staden.be
Bevoegdheden:
sport, toerisme en bibliotheek
Zesde schepen • Ocmw-voorzitter
• Marnick Hoorelbeke
Grote Veldstraat 62 - Staden
0479 55 37 76 - marnick.hoorelbeke@staden.be
Bevoegdheden:
ocmw, welzijn, armoedebestrijding, senioren,
gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking
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Adviesraden
Met het oog op een optimale inspraak en advies werden in Staden enkele adviesraden en beheersorganen
opgericht. Zij adviseren het bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Op die manier worden burgers, verenigingen en doelgroepen betrokken bij het beleid. Een overzicht van de adviesraden:

Cultuurraad
De Cultuurraad Staden dat is...
•

•

•

•

advies verlenen over het beleidsdomein cultuur,
onder andere over de subsidiereglementen voor
verenigingen, straatnamen, lokalen voor cultureel aanbod… Op die manier worden verenigingen en burgers betrokken bij het beleid en
krijgen ze inspraak bij de beleidsvoorbereiding.
jaarlijks enkele activiteiten organiseren zoals
het Nieuwjaarsconcert en Staden Feest. Er is ook
een vormingsaanbod in samenwerking met de
sector Vrije Tijd.
in staan voor de uitleendienst van materialen
die verenigingen kunnen gebruiken voor hun
activiteiten: borden, tassen, bestek, percolator…
sinds 2017 instaan voor de uitreiking van de Cultuurprijs. Met die prijs wil men een vereniging
of persoon die zich op cultureel vlak verdienstelijk heeft gemaakt, belonen.

De Cultuurraad bestaat enerzijds uit de Algemene
vergadering en anderzijds uit het Dagelijks bestuur.
Deze laatste komt maandelijks samen. Op de vergadering worden adviezen en activiteiten besproken en voorbereid. Het bestuur wordt verkozen
door de Algemene Vergadering. De schepen voor
cultuur en de deskundige cultuur volgen de vergaderingen. De Algemene vergadering vergadert
minstens eenmaal per jaar. Alle culturele verenigingen en geïnteresseerden in cultuur zijn steeds welkom. Het inhoudelijke gedeelte van de vergadering
is een thema dat verenigingen aanbelangt zoals het
vrijwilligerscontract, toelagereglementen… Daarbij
aansluitend is er een ontspannend gedeelte met
muziek of dans. Vanaf 2017 stemt de Algemene
Vergadering over de cultuurprijs.
•

•
•

Voorzitter:
Marino Van Ysacker
0485 37 36 95
Mede-voorzitter:
Annemie Claeys
Secretaris:
Koen Pattijn

Jeugdraad
De Jeugdraad is een adviesorgaan. Ze geeft advies
bij alles wat een impact heeft op kinderen, jongeren of het jeugdwerk in onze gemeente. De adviezen kunnen gaan over jeugdlokalen, subsidies,
reglementen, fuifruimte, speelbossen, jeugdhuizen,... Zo geeft de Jeugdraad mee vorm aan het
jeugdbeleid in onze gemeente. Ze is de officiële
www.staden.be

spreekbuis van zowel kinderen, jongeren als jeugdverenigingen.
Verder kan de Jeugdraad ook verschillende activiteiten, vormingen en acties op poten zetten voor
haar doelgroep.
•

•
•

Voorzitter:
Jannelien Soete
0470 61 26 35 - jeugdraadstaden@gmail.com
Ondervoorzitter:
Ines Decoodt
Secretaris:
Young Verhalleman
0474 30 05 59

Landbouwloket
Het landbouwloket geeft adviezen op vlak van
landbouw aan het beleid.
•

Secretaris:
Jeroen Vermeersch
051 70 82 01 - ruimte@staden.be

Leco Plus
Leco Plus is de adviesraad die instaat voor de lokale
economie in Staden. Zij adviseert het bestuur over
allerhande dat betrekking heeft op de lokale industrie, handel, ambulante handel, … in de gemeente.
•

•

Voorzitter:
Gwendolyn Vandermeersch
051 20 38 94
gwendolyn.vandermeersch@dgc-dgi.be
Secretariaat:
Eva De Smet
051 70 82 00 - communicatie@staden.be

Lokaal overleg kinderopvang
Het Lokaal overleg kinderopvang, of kortweg LOK,
brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge
kinderen betrokken is: ouders, opvanginitiatieven,
scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere
belanghebbenden. Dit lokale netwerk geeft advies
aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente, zowel publiek als privé.
•

•

Voorzitter:
Frederik Vanbesien
0472 76 94 69 - frederik.vanbesien@gmail.com
Secretaris:
Petra Pierar
051 70 82 03 - kinderopvang@staden.be
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Milieuraad
De Minaraad (milieu- en natuurraad) adviseert deskundig en onafhankelijk het milieubeleid van de
gemeente. De milieuraad heeft een driedelige doelstelling:
• De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap in de gemeente.
• De milieuraad is bevoegd om de gemeente,
zowel op eigen initiatief als op verzoek van de
gemeenteraad of het schepencollege, te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota is vastgelegd over
welke onderwerpen het gemeentebestuur het
advies van de milieuraad moet vragen.
• De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking over milieuen natuuraangelegenheden en kan in dit kader
op eigen initiatief en op verzoek initiatieven
ontplooien.
•

•

Voorzitter:
Adelien Vergote
051 20 72 52 - avergote@yahoo.com
Ondervoorzitter:
Ivan Bruneel
Secretaris:
Jeroen Vermeersch
051 70 82 01 - ruimte@staden.be

•

•
•

Voorzitter:
Johan Vandermeersch
0474 47 13 98
johan.vandermeersch@hotmail.com
Ondervoorzitter:
Frans Decaestecker
Secretaris:
Frederik Vanbesien

Naast de adviesraden werden volgende beheersorganen en commissies opgericht:

Beheersorgaan
gemeenschapscentra
•

•

Voorzitter:
Rik Degryse
051 22 91 86 - degryserik@yucom.be
Secretaris:
Gina Pype
051 70 82 04 - vrijetijd@staden.be

Bibliotheekcommissie

De seniorenadviesraad ondersteunt het lokaal seniorenbeleid met als doel de realisatie van een
kwalitatief, duurzaam beleid in het belang van alle
senioren in de gemeente.

De bibliotheekcommissie heeft als opdracht de gemeenteraad en het college bij te staan bij het beheer
van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Ze geeft
advies over alle aspecten van het bibliotheekbeleid:
(infra)structuur, openingstijden, dienstverlening, activiteiten, enzoverder, en komt tot vier keer per kalenderjaar samen. In de commissie zetelen
afgevaardigden van de inrichtende overheid, vertegenwoordigers van gebruikers en deskundigen.

•

•

•

Seniorenadviesraad

•

Voorzitter:
Rita Dufoort
0474 28 75 10
Secretaris:
Martine Zoete
martine.zoete@skynet.be

Sportraad
De gemeenteraad richt adviesraden op die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische
wijze het gemeentebestuur te adviseren. Voor het
beleidsitem sport werd de gemeentelijke sportraad
opgericht volgens de statuten goedgekeurd in de
gemeenteraad van 28 februari 2013. De specifieke
voorwaarden werden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de sportraad en bekrachtigd
door de gemeenteraad op 24 mei 2013.
De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat
zich bezig houdt met het gemeentelijke sportgebeuren. De Sportraad bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van de sportverenigingen van de
gemeente maar ook de scholen en deskundigen inzake sportaangelegenheden zijn vertegenwoordigd.
De kerntaak van de sportraad is een actieve rol spelen bij het gemeentelijk sportbeleid door adviezen
te formuleren over reglementen, infrastructuur,
subsidies en het aanbod. Aanvullend kan de sport10

raad zelf initiatief nemen om sport aan te bieden
of te stimuleren.

Secretaris:
Tom Vansteenbrugge
051 70 82 24 - bibliotheek@staden.be

Gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (Gecoro)
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, ofwel GeCoRo, is een officiële adviesraad
met betrekking tot de ruimtelijke ordening in Staden. De commissie geeft advies over:
• de opmaak van het gemeentelijke structuurplan
• de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
• stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
• stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen
• alle andere vraagstukken van ruimtelijke ordening
• eigen initiatieven.
•

•

Voorzitter:
Yves Denturck
YDenTurck@roeselare.be
Secretaris:
Wouter Tyberghien
051 70 82 01 - ruimte@staden.be
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Het
gemeentehuis

Maak kennis met de verschillende diensten/sectoren van gemeente en
ocmw Staden. Meer dan 200 medewerkers staan elke dag in voor de
dienstverlening aan de inwoners.
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Managementteam
De taken van een managementteam zijn vastgelegd door de wet. Het staat in voor de algemene beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Het beleidsadvies wordt er gecoördineerd, onder meer bij het opmaken van
de personeelsformatie, de voorbereiding van het strategisch meerjarenplan, het jaarlijks budget en de opvolging van de gemeentelijke leidraad interne controle en externe audit. Het team bewaakt via interne
controle en regelmatige evaluaties de kwaliteit en de eenheid van de organisatie en het beleid.
Het Stadense managementteam bestaat uit de algemeen directeur, financieel directeur, de verschillende
sectorcoördinatoren en stafmedewerker beleid en communicatie. De burgemeester en ocmw-voorzitter
nemen deel aan het overleg met raadgevende stem. De samenstelling en het ontslag van de leden is de
bevoegdheid van de gemeenteraad die ook aantreedt als tuchtoverheid ten aanzien van het managementteam. De vergaderingen van het managementteam zijn tweewekelijks met de algemeen directeur
als voorzitter.

Sectoren
In Staden worden de verschillende diensten gebundeld in een sector. De verschillende sectoren kan je bereiken via telefoon, e-mail, het e-loket op de website en op afspraak. Tijdens de openingsuren kan je ook
zonder afspraak bij hen terecht.
Een overzicht van hun contactgegevens:
Algemene info & onthaal
Beleidsondersteuning & communicatie
Financiën
Interne ondersteuning
Vrije Tijd
Welzijn & Leven
Woon-Zorg
Wonen & Omgeving

info@staden.be
communicatie@staden.be
financien@staden.be
secretariaat@staden.be
vrijetijd@staden.be
welzijn@staden.be
leven@staden.be
zorg@staden.be
ruimte@staden.be

051 70 82 00
051 70 82 00
051 70 82 06
051 70 82 05
051 70 82 04
051 70 82 03
051 70 82 02
051 26 38 58
051 70 82 01

De verschillende diensten staan onder leiding van algemeen directeur Tine Dochy. Zij staat aan het hoofd
van het personeel en verzorgt de coördinatie tussen de verschillende diensten. Je kan haar bereiken via
secretariaat@staden.be of op het nummer 051 70 82 05.

www.staden.be
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We stellen de verschillende sectoren en hun dienstverlening aan je voor.

Algemene info & onthaal

Financiën

t. 051 70 82 00
e. info@staden.be

t. 051 70 82 06
e. financien@staden.be

Bij 'Informatie& Onthaal' kan je terecht voor allerlei
informatie. Dit is het eerste aanspreekpunt wanneer je het gemeentehuis binnenkomt waar men je
de eerstelijnsinformatie aanreikt en je doorverwijst
naar de sector waar je met je vraag terecht kunt.

Onder leiding van de financieel directeur wordt de
financiële aspecten van het bestuur aangestuurd.
Er wordt steeds gestreefd naar een financieel gezonde gemeentelijke organisatie. Je kan er terecht
voor alles wat de gemeentelijke financiën betreft.

Op een snelle en adequate manier helpen de medewerkers je verder. Ook voor allerlei praktische
vragen kan je terecht bij 'Informatie & Onthaal'
zoals het inschrijven voor een activiteit, afhalen documenten,... Tenslotte kan je voor toeristische informatie hier terecht.

•

•
•
•
•
•

•

Bezoeken gemeentehuis
BlueAssist
Gidsbeurt aanvragen
Reserveren gemeentelijke gebouwen
Toerisme (fiets- en wandelroutes, streekproducten,…)

Beleidsondersteuning &
communicatie
t. 051 70 82 00
e. communicatie@staden.be
De communicatie vanuit gemeente en ocmw naar
de burgers verloopt via deze afdeling. Heb je vragen over of ideeën voor de website, sociale media,
digitale nieuwsbrief, gemeentelijk informatieblad,
... ? Neem dan contact met ons op.
•
•
•
•
•
•

E-loket
Huisstijl
Magazine De Stadenaar
(Digitale) nieuwsbrief
Pers
Staden-app

•
•
•

Aanvullende personenbelasting en opcentiemen
Belastingen (o.a. op niet-geadresseerd drukwerk, tweede verblijven, …)
Bezwaren gemeentebelastingen
Facturen uitgereikt door gemeente en ocmw
Staden
Retributies (o.a. op administratieve procedures
en stukken)

Interne ondersteuning
t. 051 70 82 05
e. secretariaat@staden.be
De sector Interne Ondersteuning bevat de dienstverlening op vlak van ICT, personeel & HRM (Human
Resource Management), informatiebeheer, onthaal
en centrale aankoopdienst.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bekendmakingen gemeenteraad
Ereburgerschap
GAS, Gemeentelijke administratieve sancties
Gemeenteraad
Gemeenteraadscommissie
Ocmw-raad
Klachten & meldingen
Vacatures

Ondersteuning, voorbereiding en evaluatie van het
beleid op basis van het strategisch meerjarenplan
wordt er opgevolgd door de sector Beleidsondersteuning & communicatie. Dit plan bevat een aantal
projecten bepaald door de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen. Via staden.be/beleid kom je er meer over te weten.
•
•
•
•
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Adviesraden
Leco Plus
Save-charter
Strategisch meerjarenplan
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Onderwijs
t. 0472 89 06 10
e. gemeenteschool@staden.be
w. www.gemeenteschool.staden.be
Gemeente Staden biedt onderwijs aan voor kinderen vanaf de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. De school heeft twee afdelingen: afdeling
Westrozebeke (1e tot en met 6e leerjaar) en afdeling Staden (kleuterklas tot en met 6e leerjaar):
• Afdeling Staden
Ieperstraat 105
Staden
t. 051 70 14 21
• Afdeling Westrozebeke
Vijfwegenstraat 19
Westrozebeke
t. 051 77 91 12

Recyclagepark-diftarpark
De Linde 14
Staden
t. 051 70 42 94
e. ruimte@staden.be
w. www.staden.be

Vrije Tijd
t. 051 70 82 04
e. vrijetijd@staden.be
De sector Vrije Tijd omvat de dienstverlening op
vlak van sport, toerisme, jeugd, cultuur en bibliotheek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Ondersteuning) startende verenigingen
AED in elke woonkern
Atletiekpiste
Beheersorgaan gemeenschapscentrum
Bibliotheek
Bolletra
Burensportdienst VISO
Cultuurraad
Evenementenloket
Fiets- en wandelroutes
Gebruik van sportinfrastructuur
Herdenking Wereldoorlog I
Huren gemeentelijke gebouwen
Huren materialen
Logeren in Staden
Mobiele speelpleinwerking De Dagvlinder
Multimove
Muziek, Woord & Beeldende kunst
Omnisport, Sportelen
Openbare BBQ
Organiseren en ondersteunen activiteiten
Praktische ondersteuning voor sportpromotionele evenementen
Renteloze lening verenigingen
Sportfiguren
Sporthal De Wankaarde

www.staden.be

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SportieGO!
Sportkamp
Subsidie amateurtoneelkring
Subsidie buurtfeest
Subsidie cultuurproject
Subsidie festivalcomité
Subsidie jeugdhuizen
Subsidie jeugdproject
Subsidie jeugdwerkinfrastructuur
Subsidie jubilerende vereniging
Subsidie kadervorming
Subsidie koor
Subsidie muziekmaatschappij
Subsidie socioculturele vereniging
Subsidie straat- en wijkcomité
Subsidie werkingskosten jeugdwerk
Subsidies sport
Tafeltennis
Techniekacademie
Tienerwerking De Padde
Verenigingengids
Vrijwilligers
Zomerwerking De Dagvlinder
Zwembad De Amfoor
…

Welzijn & Leven
De medewerkers van Welzijn bieden iedereen de
mogelijkheid om een menswaardig leven te leiden
en hun welzijn te bevorderen. Ze geven advies en
ondersteuning in moeilijke periodes in je leven. Zo
staan zij in voor onder andere juridische-, psychosociale-, financiële hulpverlening, huisvesting en
energie, opleiding en tewerkstelling en schuldbemiddeling. Ook kinderopvang en ontwikkelingssamenwerking behartigen zij.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidstrajectbegeleiding
Budgetbegeleiding en -beheer
Buitenschoolse kinderopvang
Collectieve schuldenregeling
Crisisopvang
Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning
Dringende medische hulp voor mensen zonder
wettig verblijf
Dringende steun in noodsituaties
Equivalent leefloon
Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten
Financiële tussenkomst in de schoolkosten
Financiële tussenkomst voor deelname van kinderen en jongeren aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod
Hulp bij administratieve taken
Hulp voor zelfstandigen in moeilijkheden
Huurpremie
Inkomensgarantie voor ouderen
Installatiepremie voor dak- en thuislozen
Juridische hulp
Leefloon
Lokaal Opvang Initiatief voor asielzoekers
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokale Adviescommissie over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water
Maaltijdbedeling aan huis
Minimale levering elektriciteit en aardgas budgetmeter
Pamperbank
Psychosociale hulp
Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende
middelen
Regenboogcharter
Schooltoelage voor het basisonderwijs en secundair onderwijs
Schuldbemiddeling
Seniorenwoningen
Sociaal-pedagogische premie
Sociaal tarief kinderopvang
Sociaal telefoontarief
Sociale maximumprijzen voor elektriciteit en gas
Studietoelage hoger onderwijs
Subsidie ontwikkelingssamenwerking
Tegemoetkoming in de huurprijs - huursubsidie
Thuiszorg: personenalarmsysteem
Thuiszorg: poetsdienst
Toelage verzorgingsmateriaal
Tussenkomst eerste maand huishuur
Tussenkomst in energiefacturen
Tussenkomst in farmaceutische en (para-)medische kosten
Tussenkomst in huurwaarborg
Tussenkomst in mutualiteitsbijdragen
Tussenkomst leefgeld
Vakantieaanbod met korting voor mensen die
het financieel moeilijk hebben
Vervoer minder mobiele personen
Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds
Voedselpakketten
Voorschotten op sociale uitkeringen
VREG - Budgetmeter
Woonbegeleiding
Zelfredzaamheidspremie
Zomerwerking kinderopvang De Paddestoel

Het team Leven omvat de ‘klassieke’ taken van het
gemeentebestuur. Zij behandelen de administratieve zaken af zoals identiteit- en reisdocumenten,
rijbewijs, verhuizen, geboortes, samenwonen, huwelijk en overlijden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aangifte van een adreswijziging
Aangifte verhuis buitenland
Aankomstverklaring (voor niet EU-burgers)
Attest van Belgische nationaliteit
Attest van gezinssamenstelling
Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van
woonst)
Attest van leven
Belgisch paspoort
Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

www.staden.be

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven
Een kind erkennen
Eensluidend verklaarde kopie
Elektronische identiteitskaart (eID)
Elektronische vreemdelingenkaart
Europees rijbewijs
Geboorteaangifte
Grafconcessies en concessies voor columbaria en
urnenvelden
Huwelijk
Huwelijksaangifte
Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind
Internationaal rijbewijs
Kids-ID
Laatste wilsbeschikking
Melden aanwezigheid van Europese seizoenarbeiders
Opgraving van stoffelijk overschot of urne
Orgaandonatie
Overlijdensaangifte
Overschrijven buitenlandse geboorteakte
Registratie poliovaccinatie
Reistoelating voor minderjarigen
Stamboomopzoeking
Stemmen bij verkiezingen
Stempelcontrole -validatie formulieren deeltijdse prestaties
Uittreksel strafregister
Uittreksel uit echtscheidingsakte
Uittreksel uit geboorteakte
Uittreksel uit huwelijksakte
Uittreksel uit overlijdensakte
Verbintenis tot tenlasteneming
Voorlopig rijbewijs
Wettelijk samenwonen
Wettelijk handtekening
Wilsverklaring inzake euthanasie

Woon-Zorg
(woonzorgcentrum De Oever)
Het woonzorgcentrum De Oever heeft 89 woongelegenheden en vijf centra voor kortverblijf. Huiselijkheid en keuzevrijheid voor de bewoners staan
centraal. Het team staat dagelijks in voor verpleegkundige handelingen en verzorging van de bewoners.
•
•
•
•

De Stroming
Kortverblijf
Residentieel verblijf
Zorgprojecten
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Wonen & Omgeving
De sector Wonen & Omgeving volgt de lopende
zaken op binnen het grondgebied van Staden. Vragen over bouwen, mobiliteit en openbare werken,
natuur en milieu en ondernemen worden hier behandeld.
Op vlak van preventie en veiligheid wordt deze sector regelmatig betrokken bij de voorbereidingen
van evenementen, het beheer van het patrimonium, het bewaken van de veiligheid van de openbare weg,… Ook het welzijn en de
arbeidsveiligheid van de werknemers van gemeente en ocmw bij de uitvoering van hun werk
wordt er opgevolgd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aankoop van compostvat, compostbak en compostemmer
Aanleg groenscherm voor bedrijven
Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap
Algemene info bij wegenwerken
Asbest
Bedrijventerreinen
Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) en beslissingen
Belasting op leegstand gebouwen
Belasting op onbebouwde gronden
Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen & gebouwen
Belasting op standplaatsen markten, kermissen
en frituurinrichtingen
Belasting op verwaarloosbare gebouwen & woningen
Belasting ter bestrijding van verwaarloosde bedrijfsgebouwen
Bewonerskaart
Bufferbekken
Controle en onderhoud van een stookolietank
Diftarpark-recyclagepark
Digitale bouwaanvraag
Doven openbare verlichting
Drankvergunning
Exploitatievergunning horeca
Gemeentelijke huisvestingspremie
Glascontainer
Gratis energiescan
Gratis pendelbus naar AZ Delta
Hinderpremie
Horeca Startersgids
Horeca-aanvraagformulier
Huisnummer
Kansspelvergunning
Klein gevaarlijk afval (KGA)
Milieuraad
Natuurvergunning
Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter
Omgevingsvergunning
Ophalen papier/karton
Ophalen PMD-afval

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ophalen restafval
Ophalen tuinafval aan huis
Ophaling groot huisvuil
Plannenviewer
Premie aanleg van voetpaden
Premie netbeheerder zonneboiler
Schoolstraat Oostnieuwkerke
Rattenbestrijding
Regenwater en waterputten
Retributie- en aanvoerreglement recyclagepark
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) in openbaar onderzoek
Schattingscommissie
Selectief slopen en ontmantelen
Socio-economische vergunning voor handelsvestigingen
Stedenbouwkundig attest
Stedenbouwkundige inlichtingen
Subsidie voor aanleg en beheer kleine landschapselementen
Subsidie voor gescheiden afvoersysteem
Toelating afwijking geluidsniveau bij evenement
Toelating voor het organiseren van een braderie
Veiligheidsvoorschriften bij (wegen)werken
Vergunning tijdelijk terras horeca
Vergunning uitbaten taxidienst
Vergunning uitstallen koopwaar en voorwerpen
op openbaar domein
Vlaamse aanpassingspremie
Vlaamse renovatiepremie
Vlaamse verbeteringspremie
Vogelschrikkanon
Wegenwerken
Wekelijkse markt
Woondienst regio Roeselare
…
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Veiligheidsdiensten
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Brandweerzone Midwest
t. 051 80 60 00
e. communicatie@zonemidwest.be
w. www.zonemidwest.be
Staden maakt deel uit van brandweerzone Midwest. Deze zone bestaat sinds 1 januari 2015 en
omvat 15 verschillende gemeentes met in totaal 17
brandweerposten. De hulpverleningszone Midwest
is gelegen in het midden van West-Vlaanderen.
Staden kent twee brandweerposten:
•
•

Ieperstraat 100 in Staden
Marktplaats in Westrozebeke.

In totaal zijn er 31 vrijwilligers aan de slag in Staden
en 19 in Westrozebeke.
Voor niet-dringende interventies kan je terecht op
het nummer 051 80 60 00. In geval van nood, bel
112.

Zonecollege
Net zoals in een gemeente, werkt ook hulpverleningszone Midwest met een college. Het zonecollege is onder andere verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•

de bekendmaking en de uitvoering van de besluiten van de zoneraad,
het beheer van de gebouwen en eigendommen
van de zone,
het beheer van de inkomsten en uitgaven,
de controle op de boekhouding,
de leiding van de werken binnen de zone,
het toezicht op het administratief en operationeel personeel.

De leden van het zonecollege zetelen ook in de zoneraad.

Zoneraad
De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de
hulpverleningszone, zoals:
•

het bepalen van het beleid en de maatschappelijke zetel,
• het bepalen van het personeelsplan,
• het beslissen over de aanwerving, bevordering
en ontslag van personeel,
• het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan
en de begroting,
• het goedkeuren van de samenstelling en de
werking van de technische commissie,
• het aanstellen van de zonecommandant en de
bijzonder rekenplichtige,
• het opstellen van het aankoopprogramma van
materieel.
De zoneraad is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente van rechtswege.
Daarnaast zetelt ook de zonecommandant met adviserende stem in de zoneraad. Een overzicht van
de leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Karlos Callens, burgemeester Ardooie
Koenraad Degroote, burgemeester Dentergem
Rita Demaré, burgemeester Hooglede
Kurt Windels, burgemeester Ingelmunster
Bert Maertens, burgemeester Izegem
Rita Beeusaert-Pattyn, burgemeester Lichtervelde
Dirk Verwilst, burgemeester Meulebeke
Ward Vergote, burgemeester Moorslede
Karl De Clerck, burgemeester Oostrozebeke
Ivan Delaere, burgemeester Pittem
Kris Declercq, voorzitter zoneraad, burgemeester Roeselare
Greet De Roo, burgemeester Ruiselede
Francesco Vanderjeugd, ondervoorzitter zoneraad, burgemeester Staden
Els De Rammelaere, burgemeester Tielt
Hendrik Verkest, burgemeester Wingene
Christian Gryspeert, zonecommandant hulpverleningszone Midwest
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Politiezone Arro Ieper
t. 051 77 73 90 (niet dringend)
e. PZ.Arroieper.LCStaden@police.belgium.eu
w. www.arroieper.be
Het werkterrein van de lokale politiezone Arro
Ieper omvat de volgende tien gemeenten: Ieper, Poperinge, Wervik, Zonnebeke, Heuvelland, Moorslede, Staden, Vleteren, Langemark-Poelkapelle en
Mesen. De politiezone is ongeveer 632 km² groot,
bedient een totale bevolking van meer dan 128.000
inwoners en is de meest uitgestrekte van de provincie West-Vlaanderen.
De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 200 inwoners per km². Het betreft een landelijk gebied
met enkele klein-stedelijke kernen gelegen in het
zuiden van de provincie waar economie, natuur,
ontspanning en toerisme hand in hand gaan.
Staden maakt deel uit van de politiezone Arro
Ieper. Het hoofdcommissariaat is gevestigd in Ter
Waarde 54 in Ieper en kan je bereiken op het nummer 057 23 05 00. In Staden bestaat het team uit
een coördinator, drie wijkagenten, steunteam en
administratief medewerker. Ook kan je beroep
doen op deskundige ondersteuning van centrale
diensten zoals technische verkeerseenheid, dienst
slachtofferhulp,...die gevestigd zijn in het hoofdcommissariaat in Ieper. Ook hiervoor kan je bij de
politie terecht:
•
•
•

BIN-netwerk Staden
Labelen van fietsen
Zonaal politiereglement Arro Ieper

Voor niet-dringende interventies kan je terecht op
het nummer 051 77 73 90. In geval van nood, bel
101.

Bij aanvang van elke bestuursperiode wordt één
van de burgemeesters aangesteld als voorzitter van
het politiecollege. Momenteel is dit burgemeester
Jan Durnez van Ieper. Als plaatsvervanger werd burgemeester Christof Dejaegher van Poperinge aangesteld.
De leden van het politiecollege zijn:
• Jan Durnez, burgemeester Ieper
• Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge
• Youro Casier, burgemeester Wervik
• Francesco Vanderjeugd, burgemeester Staden
• Dirk Sioen, burgemeester Zonnebeke
• Marc Lewyllie, burgemeester Heuvelland
• Ward Vergote, burgemeester Moorslede
• Sandy Evrard, burgemeester Mesen
• Alain Wyffels, burgemeester Langemark-Poelkapelle
• Stephan Mourisse, burgemeester Vleteren

Politieraad
De politieraad wordt evenredig samengesteld uit
gemeenteraadsleden van elke gemeente van de
zone, op basis van de bevolkingscijfers. In de politiezone Arro Ieper zetelen momenteel, naast de
tien burgemeesters, nog 24 raadsleden: uit Ieper
(6), Poperinge (4), Wervik (3), Moorslede (2), Staden
(2), Zonnebeke (2), Heuvelland (1), Langemark (2),
Vleteren (1) en Mesen (1). Ook de korpschef en de
secretaris van de politiezone nemen deel aan de
vergaderingen van de politieraad. De voorzitter van
het politiecollege (burgemeester Jan Durnez) zit de
politieraad voor.
Sarah Van Walleghem en Koen Demonie vertegenwoordigen Staden in de politieraad.

Politiecollege
De politiezone Arro Ieper staat in voor de politiezorg in verschillende gemeenten. De bevoegdheden inzake het beheer en de organisatie van het
korps wordt daarom uitgeoefend door een politiecollege. De belangrijkste bevoegdheden van dit college zijn:
•
•
•
•

Opvolging van de opdrachten van de korpschef
en het zonale veiligheidsbeleid in het algemeen;
Goedkeuring van de werkingsuitgaven van de
politiezone;
Uitvoering van de beslissingen die door de politieraad werden goedgekeurd;
Opmaak van tuchtdossiers (in geval van klachten over personeelsleden die mogelijk tot een
zware tuchtstraf kunnen leiden).

www.staden.be
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Buurt Informatie
Netwerk (BIN)
Het Stadense Buurtinformatienetwerk (BIN) bestaat
reeds meerdere jaren. Leden van het BIN krijgen via
sms en e-mail dringende informatie toegestuurd
van de politie. Een BIN wordt samengesteld om de
veiligheid in een bepaalde buurt te verhogen. Het
bevordert de sociale controle en vormt een platform om preventief informatie door te geven.
Op jaarbasis betaal je als BIN-lid twaalf euro, maar
als lid betaal je slechts een bijdrage van vijf euro.
De politiezone betaalt twee euro voor jou en ook
gemeente Staden doet haar duit in het zakje met
vijf euro. De betaling voor je aan te sluiten op het
netwerk doe je op het rekeningnummer BE39-46841441-8119, ten name van Buurtinformatienetwerk
Staden met vermelding bijdrage-Bin 2017 gevolgd
door naam.

Momenteel telt het BIN-Staden ongeveer 30 leden.
Maar aansluiten bij het netwerk is steeds mogelijk.
Wil je meer informatie en/of je aansluiten? Neem
dan contact op met één van de volgende contactpersonen:
•

•

BIN-coördinator
Rudy Degryse op het nummer 051 77 06 16 of
via slagerij_rudyengerda@hotmail.com.
Politie Staden op het nummer 051 77 73 90 of
via PZ.Arroieper.LCStaden@police.belgium.eu.

De veiligheidscel
noodplanning
Voor de veiligheid van de bevolking is het heel belangrijk te kunnen
beschikken over een accurate noodplanning en
over een efficiënte
noodorganisatie die het mogelijk moeten maken
het hoofd te bieden
aan allerlei noodsituaties.
In dat kader is elke burgemeester is verplicht om
een veiligheidscel op te richten:
De veiligheidscel heeft tot opdracht:
• De opmaak en de actualisering van de verschillende noodplannen binnen de gemeente
• Het organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen
• Het evalueren van oefeningen en noodsituaties
• De organisatie van de voorafgaande informatie
van de bevolking over de noodplanning
• Het analyseren en inventariseren van de risico’s
binnen de gemeente
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De veiligheidscel bestaat uit:
• De Burgemeester zit de gemeentelijke veiligheidscel voor
• Hij wordt bijgestaan door de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning
• Daarnaast wordt hij bijgestaan door minstens
één vertegenwoordiger van elke discipline binnen de noodplanning:
- Discipline 1 vertegenwoordigd door een
officier van de bevoegde brandweer
- Discipline 2 vertegenwoordigd door een lid
van de medische hulpdiensten
- Discipline 3 vertegenwoordigd door een
officier van de bevoegde politiezone
- Discipline 4 vertegenwoordigd door een
vertegenwoordiger van de civiele
bescherming en de technische dienst van
de gemeente
- Discipline 5 vertegenwoordigd door een
communicatieambtenaar van de gemeente
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Kinderopvangwijzer
Alle opvanginitiatieven voor kinderen kan je raadplegen via www.kinderopvangwijzer.be/staden.

Buitenschoolse
kinderopvang
‘De Paddestoel’
Voor kinderen vanaf 2,5 jaar organiseert de gemeente de buitenschoolse kinderopvang ‘De Paddestoel’.
De openingsuren voor deze opvang zijn:
• Op schooldagen: van 7 tot 8 uur en na school tot 18.30 uur.
• Op schoolvrije dagen en vakantiedagen: van 7 tot 18.30 uur.
• Juli en augustus: van 7 tot 18 uur met een aparte regeling.
De Paddestoel kent drie vestigingen:
• In Staden: Ieperstraat 105 te bereiken op het nummer 051 70 44 26
• In Oostnieuwkerke: Valkstraat 2a te bereiken op het nummer 051 25 03 95
• In Westrozebeke: Ommegang Noord 11* te bereiken op het nummer 051 77 26 36
*Vanaf januari 2019 nieuwe locatie: Ommegang Noord 16 c.

Kleuteronderwijs
Gemeentelijk onderwijs
Gemeenteschool Staden, afdeling Staden
Ieperstraat 105
8840 Staden
t. 051 70 14 21
GSM 0472 89 06 10
e. gemeenteschool@staden.be
w. www.gemeenteschool.staden.be

Gemeenschapsonderwijs
GO! Basisschool ’t Klavertje
Diksmuidestraat 1
8840 Staden
t. 051 70 12 48
GSM 0478 33 72 74
e. bs.staden@g-o.be
w. www.bsstaden.be

Vrij onderwijs
GVB Staden, afdeling Bruggestraat
Bruggestraat 24,30
8840 Staden
t. 051 70 07 47
e. gvbstaden@staho.be
w. http://sites.google.com/staho.be/gvbstaden

www.staden.be
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GVB Staden, afdeling Vijfwegen
Ieperstraat 218
8840 Staden
t. 0488 10 67 97
e. gvbstaden@staho.be
w. http://sites.google.com/staho.be/gvbstaden
GVB Oostnieuwkerke, afdeling De Loopbrug
Filip Van Arteveldestraat 1
8840 Westrozebeke
t. 051 24 33 05
e. gvboostnieuwkerke@staho.be
w. www.gvboostnieuwkerke.staho.be
GVB Oostnieuwkerke, afdeling Touwladder
Slijperstraat 1, 10
8840 Oostnieuwkerke
t. 051 24 33 05
e. gvboostnieuwkerke@staho.be
w. www.gvboostnieuwkerke.staho.be

Lager onderwijs
Gemeentelijk onderwijs
Gemeenteschool Staden, afdeling Staden
Ieperstraat 105
8840 Staden
t. 051 70 14 21
GSM 0472 89 06 10
e. gemeenteschool@staden.be
w. www.gemeenteschool.staden.be
Gemeenteschool Staden, afdeling Westrozebeke
Vijfwegenstraat 19
8840 Westrozebeke
t. 051 77 91 12
GSM 0472 89 06 10
e. gemeenteschool@staden.be
w. www.gemeenteschool.staden.be

Gemeenschapsonderwijs
GO! Basisschool ’t Klavertje
Diksmuidestraat 1
8840 Staden
t. 051 70 12 48
GSM 0478 33 72 74
e. bs.staden@g-o.be
w. www.bsstaden.be

Vrij onderwijs
GVB Staden, afdeling Bruggestraat
Bruggestraat 24,30
8840 Staden
t. 051 70 07 47
e. gvbstaden@staho.be
w. http://sites.google.com/staho.be/gvbstaden
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GVB Staden, afdeling Vijfwegen
Ieperstraat 218
8840 Staden
t. 0488 10 67 97
e. gvbstaden@staho.be
w. http://sites.google.com/staho.be/gvbstaden
GVB Oostnieuwkerke, afdeling Touwladder
Slijperstraat 1, 10
8840 Oostnieuwkerke
t. 051 24 33 05
e. gvboostnieuwkerke@staho.be
w. www.gvboostnieuwkerke.staho.be

Muziek, woord &
beeldende kunst
Muziek & woord
Kinderen kunnen vanaf het eerste leerjaar instappen in het aanbod muziek van de academie. Voor woord
kan je vanaf het derde leerjaar aansluiten. In Staden is er een afdeling van de Stedelijke Academie voor
Podiumkunsten Adriaan Willaert Roeselare (STAP) die onderwijs muziek en woord aanbiedt.
•

Filiaal Staden (STAP Roeselare)
De lessen vinden plaats in de gebouwen van het gemeentelijk lager onderwijs, Ieperstraat 105 in Staden. Filiaalverantwoordelijke is Gwendolien Kerkhof.
t. 0473 56 12 41
e. staden@staproeselare.be
w. www.staproeselare.be

•

Filiaal Oostnieuwkerke (STAP Roeselare)
De lessen vinden plaats in de gebouwen van de vroegere school, Roeselarestraat 61 in Oostnieuwkerke
t. 051 26 17 40
e. oostnieuwkerke@staproeselare.be
w. www.staproeselare.be

Beeldende vorming
In Staden en Oostnieuwkerke is er ook een filiaal van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Roeselare (SASK). Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar kunnen er algemene beeldende vorming volgen. Aansluiten bij leeftijdsgenoten is op elke leeftijd mogelijk.
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•

SASK Staden
De lessen vinden plaats in de gebouwen van basisschool 't Klavertje, Diksmuidestraat 1 in Staden.
t. 051 20 30 29
e.info@saskroeselare.be

•

SASK Oostnieuwkerke
De lessen vinden plaats in de gebouwen van de vroegere school, Roeselarestraat 61 in Oostnieuwkerke.
t. 051 20 30 29
e.info@saskroeselare.be
w. www.saskroeselare.be
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Thuis & Zorg
Dienstencentrum ’t Scharnier

Minder mobielen centrale

’t Scharnier is een plaats waar iedereen welkom is,
ongeacht leeftijd, voor ontspanning en vormingen.
In het dienstencentrum kunnen allerhande cursussen gevolgd worden (computer, taal, bloemschikken, …), kan je in de cafetaria terecht voor een
kopje koffie met taart of een gezelschapsspel, kan
lekker gegeten worden in het sociaal restaurant, …
Het ontmoeten van andere mensen staat er centraal.

Maak gebruik van de minder mobielen centrale.
Vraag je rit aan om familie te bezoeken, deel te
nemen aan een activiteit, boodschappen te doen of
naar de dokter te gaan. De voorwaarden om gebruik te maken van deze centrale: je kan je moeilijk
verplaatsen, hebt geen eigen vervoer en kan geen
gebruik maken van het openbaar vervoer.

Ooststraat 4a - Staden
t. 051 70 82 04
e. dienstencentrum@staden.be
w. www.staden.be/scharnier
Openingsuren:
Maandag: 13.15 tot 16.30 uur
Dinsdag: 13.15 tot 16.30 uur
Woensdag: gesloten
Donderdag: 13.15 tot 16.30 uur
Vrijdag: 13.15 tot 16.00 uur.

Fonkel
Door een samenloop van omstandigheden kan iemand in een geïsoleerde situatie terecht komen.
Denk maar aan het wegvallen van familieleden of
vrienden, gezondheidsproblemen of verminderde
verplaatsingsmogelijkheden.
Als deelnemer van Fonkel kan je op een afgesproken tijdstip een praatje slaan met een vrijwilliger.
Bovendien wordt een zekere mate van veiligheid
gegarandeerd: als de vrijwilliger de deelnemer niet
kan bereiken, wordt één van de contactpersonen
van de deelnemer verwittigd. Het betere sociale
contact en een groter gevoel van veiligheid helpen
senioren om langer zelfstandig thuis te blijven
wonen.
t. 051 70 82 04
e. dienstencentrum@staden.be
w. www.staden.be/scharnier

Maaltijdbedeling aan huis
Kan je (tijdelijk) niet meer zelf voor jouw maaltijden zorgen wegens invaliditeit, ziekte of andere
redenen. Dan kan je een beroep doen op maaltijdbedeling aan huis. Een simpel telefoontje volstaat
om je maaltijd te reserveren. Bel je voor 9 uur, dan
kan je op dezelfde dag nog je maaltijd krijgen.

t. 051 70 82 03
e. welzijn@staden.be
w. www.staden.be

Mobiel dienstencentrum
’t Scharnier
Sleihage behoort zowel tot grondgebied Staden als
Hooglede. Sinds 2015 slaan de beide gemeenten de
handen in elkaar door samen een mobiel dienstencentrum op te richten in Sleihage.
Voor ontspanning, cursussen en dienstverlening
kan je naast 't Scharnier (het SWOK in Staden) ook
terecht in de Sleedoorn in Sleihage. Op geregelde
tijdstippen gaan er verschillende activiteiten door.
Diksmuidesteenweg - Sleihage
t. 051 70 82 04
e. dienstencentrum@staden.be
w. www.staden.be/scharnier

Pendelbus naar AZ Delta
Inwoners van Staden kunnen op weekdagen gratis
gebruik maken van een pendelbus tussen de markt
in Staden en het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare.
De bus rijdt op vaste vertrekmomenten en houdt
halt aan beide campussen van AZ Delta: campus
Wilgenstraat en campus Brugsesteenweg. De bussen zijn aangepast aan mensen met een beperking.
Vertrek ter hoogte van gemeentehuis Staden naar
Roeselare: 8.15 uur, 10.15 uur, 12.15 uur, 14.15 uur
en 16.15 uur.
Vertrek campus Brugsesteenweg naar Staden: 9.00
uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur.
Vertrek campus Wilgenstraat naar Staden: 9.10 uur,
11.10 uur, 13.10 uur, 15.10 uur en 17.10 uur.

t. 051 24 60 50
e. dctenelsberge@zbroeselare.be
w. www.dienstencentra-roeselare.be

www.staden.be
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Seniorenwoningen
Seniorenwoningen zijn woningen voor ouderen die
nog zelfstandig willen en kunnen wonen. Elke woning biedt onderdak aan een alleenstaande of koppel. Deze woningen worden enkel verhuurd aan
ouderen. Momenteel beschikken ocmw en gemeente Staden over 21 woningen en 14 garages in
deelgemeente Staden (Azaleaweg) en 14 woningen
en 7 garages in deelgemeente Oostnieuwkerke
(Valkstraat en Pelikaanstraat).
t. 051 70 82 03
e. welzijn@staden.be
w. www.staden.be
Naast de woningen in eigen beheer heeft de sociale
bouwmaatschappij De Mandel een aanbod van seniorenwoningen in Staden. Voor meer informatie
en/of aanvragen kan je bij hen terecht of op donderdagvoormiddag in het gemeentehuis van Staden.
t. 051 23 35 00
e. info@demandel.be
w. www.mandel.be

Sociaal restaurant Te Goare
Van maandag tot en met vrijdag is elke 65-plusser
op de middag welkom in sociaal restaurant Te
Goare. Daar wordt een lekkere maaltijd aangeboden aan een democratische prijs. Je schuift je voeten onder tafel, eet je maaltijd in gezelschap en
wordt er bediend met de glimlach.
Ooststraat 4a - Staden
t. 051 70 82 04
e. dienstencentrum@staden.be
w. www.staden.be/scharnier

Thuiszorgdiensten
De thuis- en zorgdienst is een professionele groep
helpsters die je ondersteunen met huishoudelijke
taken zoals het gewone onderhoud van je huis, was
en strijk, maaltijden bereiden, boodschappen doen,
… Er wordt een flexibele dienstverlening aangeboden op jouw maat. Afhankelijk van de vraag varieert de geboden hulp van vier uur wekelijks tot vier
uur hulp om de veertien dagen.
t. 051 70 82 03
e. welzijn@staden.be
w. www.staden.be

www.staden.be
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Kortverblijf
Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu. De oudere verblijft dag en nacht in het centrum.
Dit betekent een tijdelijke ondersteuning voor de thuis- en mantelzorg. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn
wanneer je familieleden die instaan voor de verzorging met vakantie gaan of jouw mantelzorger ziek
valt.
Kortverblijf biedt ook een oplossing wanneer je een tijdje meer verzorging nodig hebt nadat je bijvoorbeeld bent gevallen of na een ziekenhuisopname of in crisissituaties.
Een centrum voor kortverblijf is steeds verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt dan ook dezelfde
diensten aan zoals hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie,...
Woonzorgcentrum De Oever beschikt over vijf centra voor kortverblijf.
Meulebroekenlaan 11 - Oostnieuwkerke
t. 051 26 38 58
e. zorg@staden.be
w. www.staden.be/kortverblijf
Een overzicht van alle mogelijke West-Vlaamse kortverblijven kan je raadplegen via
www.kortverblijven.be.

Residentieel verblijf
Het woonzorgcentrum De Oever heeft 89 woongelegenheden en vijf centra voor kortverblijf en is sinds
16 januari 2013 gevestigd in Oostnieuwkerke. Het woonzorgcentrum De Oever beschikt over een team
gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden en dit in overeenstemming met de opgelegde normen
vanuit de Vlaamse gemeenschap en het RIZIV. Deze personeelsleden staan dagelijks in voor de vereiste
verpleegkundige handelingen en de dagelijkse verzorging van de bewoners.
Meulebroekenlaan 11 - Oostnieuwkerke
t. 051 26 38 58
e. zorg@staden.be
w. www.staden.be/residentieelverblijf
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Gemeentelijke
infrastructuur
Gemeente Staden kent een ruim aanbod aan infrastructuur (zalen, lokalen) die verhuurd wordt aan verschillende gebruikers (verenigingen, privé, commercieel). De huurprijs wordt bepaald volgens gebruiker
en soort activiteit. Je kan de beschikbaarheid van de accommodatie online bekijken en reserveren.
t. 051 70 82 04
e. vrijetijd@staden.be
w. www.staden.be/evenementen

Computerlokalen

Vergaderzalen

•

•

SWOK
Ooststraat 4a - Staden

•

Kookruimtes
•
•
•

De Nestel
Vijfwegenstraat 17 Westrozebeke
SWOK
Ooststraat 4a - Staden
Zonneheem
Basijnsmolenstraat 2 - Oostnieuwkerke

Polyvalente ruimtes
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Stationsgebouw Staden
de Carninstraat 2 - Staden
Stationsgebouw Vijfwegen
Ontmijnerstraat 1 - Vijfwegen
SWOK
Ooststraat 4a - Staden
Voormalig gemeentehuis Oostnieuwkerke
Lepelstraat 1 - Oostnieuwkerke
Voormalig gemeentehuis Westrozebeke
Juul De Windeplein
Dorpsstraat 47 - Westrozebeke
Zonneheem
Basijnsmolenstraat 2 - Oostnieuwkerke

De Nestel
Vijfwegenstraat 17 - Westrozebeke
Stationsgebouw Staden
de Carninstraat 2 - Staden
Stationsgebouw Vijfwegen
Ontmijnerstraat 1 - Vijfwegen
SWOK
Ooststraat 4a - Staden
Voormalig gemeentehuis Oostnieuwkerke
Lepelstraat 1 - Oostnieuwkerke
Voormalig gemeentehuis Westrozebeke
Juul De Windeplein
Dorpsstraat 47 - Westrozebeke
Zonneheem
Basijnsmolenstraat 2 - Oostnieuwkerke

Tentoonstellingsruimtes
•
•
•
•

•
•

De Nestel
Vijfwegenstraat 17 - Westrozebeke
SWOK
Ooststraat 4a - Staden
Voormalig gemeentehuis Oostnieuwkerke
Lepelstraat 1 - Oostnieuwkerke
Voormalig gemeentehuis Westrozebeke
Juul De Windeplein
Dorpsstraat 47 - Westrozebeke
Zonneheem
Basijnsmolenstraat 2 - Oostnieuwkerke
Bibliotheek
Ooststraat 2 - Staden

www.staden.be
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Gemeentelijke materialen
huren
Het gemeentebestuur verhuurt verschillende materialen die je kan gebruiken op activiteiten en evenementen. De aanvraag gebeurt online via www.staden.be/evenementen. Je kan ze als Stadense vereniging
of organisator gratis gebruiken, tenzij anders vermeld.
Volgende materialen worden uitgeleend:

Veiligheid

Logistieke materialen

•

•

•
•
•
•
•

1 evenementenkoffer met 3 sets walkietalkies
met bijhorende koptelefoon met ingebouwde
microfoon, 3 oplaadbare zaklampen met adapter, 10 veiligheidshesjes, 2 langwerpige veiligheidslichten, 1 megafoon, 1 blusdeken
17 brandblussers
10 veiligheidskegels
1 Led Lancer zaklamp
3 veiligheidslichten
Pictogrammen: rookverbod (18), brandblusser
(20), nooduitgang (12), ingang (5), geen alcohol
(12), parkingwijzers (10) en parking (4)

Presentatie & optreden
•
•

•
•
•

Aluminium podium met oppervlakte 70 m2
80 professionele tentoonstellingspanelen met
oppervlakte 1,70 m op 0,96 m. Deze panelen
worden geplaatst door de gemeente. De huurprijs bedraagt 2 euro per paneel.
40 robuuste tentoonstellingspanelen met oppervlakte 2 m op 1 m.
8 schildersezels
1 projector, te huren voor 15 euro

•
•

•

Rode nadar: 100 ramen en 120 witte pikkels
(2,30 m/element)
Galva nadar: 210 ramen (2,2 m/element)
44 tafels (1,20 m op 80 cm) en 341 stoelen te
huren per wagen:
- wagen 1: 15 tafels en 81 stoelen
- wagen 2: 14 tafels en 60 stoelen
- wagen 3: 15 tafels en 81 stoelen
- wagen 4: 119 stoelen
2 vuurschalen

Na goedkeuring haal je de materialen op het afgesproken tijdstip in de gemeentelijke werkplaats, De
Linde 14 in Staden.

Horeca-materiaal
Voor borden, bestek, glazen, koffietassen,... kan je
terecht bij de Cultuurraad. Je geeft best een seintje
via uitleenCRStaden@outlook.be of telefonisch op
0478 02 06 75 (tussen 17 en 18 uur, met antwoordapparaat). Vervolgens haal je het materiaal af bij
de garages ter hoogte van de Diksmuidestraat 7678, Staden.

Milieu
•
•

•

1080 herbruikbare bekers (90 per bak)
Oordopjes: 250 paar per doos met aankoopprijs
40 euro per doos (doos geopend is door betalen)
10 afvaleilanden voor PMD, glas en restafval

Promotie
•
•
•
•
•
•
•
•
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Beschikbare vlaggen: gemeente, provincie,
Vlaanderen, België & Europa.
Vlaggenmasten
Magazine De Stadenaar
Uit-databank
Evenementenkalender Staden
App Staden
Agenda Focus/WTV
Aankondigingsborden
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Kermissen
•
•
•
•
•
•
•

Sint-Janskermis Staden: vierde zondag van juni - van zaterdag tot en met dinsdag
Zomerkermis Oostnieuwkerke: eerste zondag van juli - zaterdag en zondag
Ommegangkermis Westrozebeke: tiendaagse startend de zaterdag voor 21 juli
Mostkermis Oostnieuwkerke: eerste zondag van augustus
Septemberkermis Staden: eerste zondag van september - van zaterdag tot en met dinsdag
Vijfwegenkermis: tweede zondag van oktober - van vrijdag tot en met maandag
Winterkermis Oostnieuwkerke: derde zaterdag en zondag van oktober

Markten
Wekelijkse woensdagmarkt: dorpsplein Oostnieuwkerke tussen 6.00 uur en 13.00 uur
Wekelijkse donderdagmarkt: centrum Staden tussen 6.00 uur en 13.00 uur

Sportaccommodatie
•
•
•
•
•
•
•

Atletiekpiste
Ooststraat 4a - Staden
Bolletra
Ommegang Noord 11 - Westrozebeke
Sporthal De Wankaarde
Ooststraat 4a - Staden
Turnzaal gemeenteschool Staden - afdeling Staden
Ieperstraat 105 - Staden
Turnzaal gemeenteschool Staden - afdeling Westrozebeke
Vijfwegenstraat 19 - Westrozebeke
Turnzaal Oostnieuwkerke
Roeselarestraat 1 - Oostnieuwkerke
Zwembad De Amfoor
Iepersestraat 52h - Moorslede

Toerisme
Bosrijke natuur in Staden
•
•
•
•
•
•

Speelbos De Groene Speelplaneet
bereikbaar via de Vrijbosroute - Staden
Speelbos Moerasbos
Vyvestraat - Oostnieuwkerke
Keuneleute
Kasteelstraat - Westrozebeke
Polderbos
Wulfwinkelstraat - Westrozebeke
Vijverbos
Vijverbosstraat - Westrozebeke
Geboortebos
Ommegang West - Westrozebeke

www.staden.be
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Openbare BBQ
De openbare barbecue krijgt van 1 april tot 1 oktober een mooi plaatsje in het Eugène Dermautpark nabij
het centrum van Staden. Gedurende die periode kan hij tussen 11 en 22 uur vrij gebruikt worden. Gebruikers hoeven op voorhand niet te reserveren.

Speelterreinen
In de gemeente zijn verschillende speelterreinen aangelegd. Een overzicht:
• Blommenwijk
Koornbloemweg - Staden
• De Appel
Appelwijk - Hazelaarstraat - Westrozebeke
• De Kouter
Pauwstraat- Reigerstraat - Oostnieuwkerke
• Klaverweide
Sint-Patrickstraat - Oostnieuwkerke
• Koninklijke wijk
Leopoldlaan - Staden
• Brabandstraat
Brabandstraat - Oostnieuwkerke
• Stationsplein
de Carninstraat - Staden
• Tiendenberg
Ommegang Noord - Westrozebeke
• Vijfwegen
Ontmijnerstraat - Westrozebeke
• Wankaarde
Ooststraat - Staden

Speelbossen
Staden heeft ook twee leuke speelbossen waar het naar hartenlust spelen is:
• Speelbos 'De Groene Speelplaneet': bereikbaar via Vrijbosroute
• Speelbos 'Moerasbos': Vijvestraat in Staden.

Wandelen & fietsen
Staden heeft talrijke mogelijkheden om te wandelen en fietsen in de dorpskernen en op het platte land.
Verschillende wandel- en fietsroutes kan je raadplegen op de website of bekomen in het gemeentehuis.
Gemeentehuis Staden
t. 051 70 82 00
e. info@staden.be
w. www.staden.be/toerisme

Uit in Staden
Ontdek wat er te doen is in Staden via de Uit-kalender op www.staden.be/evenementen.
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