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GELUKKIG	NIEUWJAAR



Gelukkig	nieuwjaar!

Eerst	en	vooral	wil	ik	u	het	allerbeste	toewensen	
voor	 het	 komende	 jaar.	 Naast	 een	 goede	
gezondheid,	 vriendschap	 en	 geluk	 wens	 ik	 u	 als	
burgemeester	 ook	 een	 grote	 voldoening	 toe	 in	
wat	u	onderneemt.		

Persoonlijk	 wil	 ik	 daar	 nog	 iets	 aan	 toevoegen:	
‘passie’.	 Passie	 in	 de	 relatie	 met	 de	 partner,	
kinderen,	ouders,	familie	en	vrienden,	maar	ook	in	
de	job,	de	hobby’s	en	andere	interesses.

2007	was	 in	 Brussel	 dan	wel	 een	 heel	 bewogen	
politiek	 jaar.	 Voor	 Jabbeke	 was	 het	 zeker	
een	 succesvol	 jaar.	 	 De	 krachtijnen	 van	 de	
beleidsplanning	 voor	 deze	 legislatuur	 werden	
uitgezet	 en	 een	 hele	 reeks	 realisaties	 werden	
intussen	 gestart	 en	 afgerond.	 2008	 wordt	 een	
jaar	waarin	wij	met	gebundelde	kracht	dit	beleid	
verder	zullen	uitwerken.	

Daarbij	 wens	 ik,	 bij	 aanvang	 van	 dit	 jaar,	 mijn	
waardering,	maar	ook	mijn	verwachting	te	richten	
naar	de	mensen	die	het	dagdagelijks	doen:	de	175	
medewerkers	van	gemeente	en	OCMW	Jabbeke.	
Door	hun	dagelijkse	 inzet	 voor	de	gemeente	en	
zijn	inwoners,	maar	ook	door	de	maatschappelijke	
en	de	sociale	dimensie	in	hun	werk,	vormen	zij	een	
team	waarop	ik	meen	dat	wij	fi	er	mogen	zijn.

Hendrik	Bogaert.
Burgemeester



Gemeenteraad – de 
blijvende zorg voor de 
waterbeheersing, het 
leefmilieu en de uitrusting 
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uit De GemeenterAAD
Voor de volledige agenda, toelichtende presentatie, de verslagen, de bekendmaking en de 
reglementen van de gemeenteraad verwijzen wij graag naar de webstek www.jabbeke.
be/gemeenteraad.  Wenst u  het volledige besluit of bijkomende informatie dan volstaat 
een meldingskaart of mailbericht aan gemeentehuis@jabbeke.be. U kunt zich via 
mailbericht ook abonneren op de agenda van de gemeenteraad. Wij laten u alvast de 
voornaamste beslissingen.

Zitting 12 oktober 2009

Goedkeuring voor werken

•	 De	onderhoudswerken	2010	aan	waterlopen	via	de	Nieuwe		
	 Polder	van	Blankenberge	–	128.791	euro.
•	 Het	ondergronds	brengen	van	de	laagspanningsnetten	in	de		
	 Koestraat	(9.629	euro),	de	Hildeghemweg	(14.203	euro)	en	een		
	 zijweg	van	de	Gistelsteenweg	(6.460	euro).
•	 Verbetering	van	de	terreinverlichting	van	het	krachtbalterrein		
	 in	Snellegem	–	29.040	euro.

Diversen

•	 Goedkeuring	voor	de	budget	2010	voor	de	kerkfabrieken	
	 met	volgende	gemeentelijke	toelagen:	kerkfabriek	Sint-Blasius:	
	 106.411	euro,	kerkfabriek	Sint-Eligius:	54.944	euro,	kerkfabriek		
	 Sint-Jan-de-Doper:	37.956	euro	en	kerkfabriek	Sint-Vedastus:	
	 25.622	euro.
•	 Kennisneming	van	het	jaarrapport	inzake	klachtenbehandeling		
	 op	gemeentelijk	niveau.	In	2008	waren	er	13	geregistreerde		
	 klachten,	waarvan	11	ontvankelijk	en	6	gegrond.
•	 De	uitbreiding	van	de	personeelsformatie	met	een	technisch		
	 deskundige	voor	het	containerpark.
•	 De	verkoop	van	een	perceel	grond,	groot	22,5m²	en	palend	
	 aan	het	schoolgebouw	te	Stalhille,	voor	een	prijs	van	2.812	euro.

Politie

De	aanpassing	van	het	gemeentelijk	administratief	sanctiereglement	
(GAS-reglement)	werd	aangepast	op	verzoek	van	de	lokale	politie.	Een	
aantal	 licht	gemengde	inbreuken,	zoals	beschadiging	van	grafstenen,	
kunstvoorwerpen,	bomen,	afsluitingen	of	het	aanbrengen	van	graffi	ti	
worden	opnieuw	gepenaliseerd.

Zitting 23 november 2009

ruimtelijke ordening

Voor	de	ambachtelijke	verkaveling	Gistelsteenweg	–	uitbreiding	2	werd	goedkeuring	gegeven	voor:
•	 de	voorafname	en	de	verkoop	aan	5	bedrijven	uit	Vlamingveld	die	uitbreiding	wensen:	7769m²	à	70	euro
•	 de	rangregeling	waarbij	de	30	kandidaten	voor	verwerving	van	een	perceel	aan	bod	komen	voor	de		
	 resterende	oppervlakte	van	4,4ha.

Diversen 

Voor	de	nieuwe	verkaveling,	tussen	de	Oude	Dorpsweg	
en	de	Koning	Albertstraat,	werden	volgende	straatnamen	
goedgekeurd:	de	Ter	Hauwestraat,	de	Bonsecoursstraat,	
de	Schaakstraat	en	het	Bekestuk.

Ambachtelijke	
verkaveling	
Vlamingveld	–	5ha	
ambachtelijk	areaal	
–	verkoopprocedure	
met	rangregeling	
volgens	bedrijvigheid.

•	 De	afrekening	voor	de	kosten	van	de	gemeente	
in	de	werking	van	de	brandweer	voor	het	jaar	2002	
bedraagt	245.098	euro.
•	 Er	 werd	 beslist	 om	 in	 te	 tekenen	 op	 een	
kapitaalverhoging	van	 IMEWO	voor	een	bedrag	van	
143.132	euro.
•	 Een	 private	 toegangsweg,	 ter	 hoogte	 van	 de	
Gistelsteenweg	 6-8,	 wordt	 gratis	 overgedragen	 aan	
het	openbaar	domein.	De	gemeente	zal	instaan	voor	
de	heraanleg,	geraamd	17.000	euro.
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Gemeentefinanciën

•	 Kennisname	van	de	beslissing	van	de	gouverneur	inzake	de	definitieve	vastlegging	van	de
	 gemeenterekening	2007.

•	 Goedkeuring	voor	de	gemeenterekening	2008.	

	 -	in	de	gewone	dienst	is	er	een	positief	begrotingsresultaat	van	4.201.179,76	euro	
	 -	in	buitengewone	dienst	is	er	een	negatief	begrotingsresultaat	van	3.259.429,44	euro	
	 -	er	is	een	balanstotaal	van	81.706.286	euro	en	de	exploitatierekening	werd	afgesloten	met	een	boni	van
	 		8.901.087	euro.

•	 Kennisname	van	een	rapport	inzake	de	financiële	controle	voor	2008	en	van	het	eindverslag	van	het	rapport
	 inzake	de	openstaande	debiteuren	van	belastingen.

•	 Goedkeuring	voor	de	begrotingswijziging	voor	2009.	Daarin	werd	een	bedrag	van	1.079.856	euro	aan	oninbare
	 	belastingen	afgeboekt	en	blijft	een	algemeen	begrotingsresultaat	2.221.925	euro.
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Diversen

•	 De	uitbreiding	van	de	personeelsformatie	van	de	politiezone	Kouter	met	een	jaarlijkse	meerkost
	 voor	Jabbeke	van	102.957	euro.

•	 Goedkeuring	voor	een	ontwerp	van	ereloonovereenkomst	voor	de	projectbegeleiding	bij	de	bouw
	 van	het	SPC	Jabbeke	–	17.000	euro.

•	 In	het	kader	van	het	decreet	Grond-	en	Pandenbeleid	adviseert	de	gemeenteraad	ten	aanzien	van
	 een	provinciaal	verdelingsvoorstel	voor	sociale	koopwoningen	en	sociale	kavels	voor	de	periode	tot
	 2020	om	een	gemeentelijke	objectief	te	stellen	van	39	koopwoningen	en	10	sociale	kavels.

Gemeenteraad 21 december 2009

Gemeentefinanciën

•	 Het	OCMW-budget	en	de	meerjarenplanning	tot	2013	met	een	gemeentelijke	toelage	van	1.087.365
	 euro.

•	 De	jaarlijkse	lijst	van	de	subsidies	voor	scholen	–	16.985	euro	en	voor	verenigingen	–	52870	euro.

•	 Het	belastingreglement	voor	het	jaar	2010	met	volgende	wijzigingen:

	 -	verlaging	van	de	aanvullende	personenbelasting	van	7,5	naar	7,4%
	 -	verlaging	van	de	belasting	op	het	economisch	gebruik	van	bedrijfsruimten	–	verlaging	van	het
	 		minimumbedrag	van	250	euro	naar	95	euro.
	 -	aanpassing	van	het	reglement	voor	de	belastingen	op	het	verspreiden	van	reclamedrukwerk,	de
	 		onbebouwde	percelen,	de	leegstaande	en	verwaarloosde	panden.

•	 Het	budget	2010	en	het	meerjarenplan:	

	 -	13.532.187	euro	ontvangsten	–	13.510.410	euro	uitgaven	–	algemeen	resultaat	van	1.745.702	euro
	 -	een	investeringsbudget	van	4.136.618	euro



investeringen 2008-2009

InrIchten kantoor Interne zaken 150.000
aanleg voetpaden koornblomme-provenhof 228.525
aanleg fIestpaden snellegem-zedelgem 610.000
aanleg fIetspad vlamIngveld 35.000
aanleg tennIsvelden varsenare 120.000
heraanleg kruIspunt Weststraat-caverstraat 80.000
heraanleg molenstraat-nachtegaalstraat 220.000
heraanleg schoolomgevIng varsenare 200.000
aankoop materIeel dIenst gemeenteWerken 150.000
aankoop kar-kraan-contaIner dIenst gemeenteWerken 95.000
renovatIe schoolgebouW ‘t boompje stalhIlle 100.000
renovatIe landbouWWegen-dossIer 2009 200.000
aanpassen openbare verlIchtIng WIjk de dreven 75.000
aanpassen openbare verlIchtIng 2009 45.000
ondergronds brengen leIdIngsnetten 2008 65.000
ondergronds brengen leIdIngsnetten 2009 300.000
kapItaalverhogIng gemeentelIjke holdIng 135.701
kapItaalverhogIng ImeWo 143.132
doorgeeflenIng kerkfabrIek jabbeke 378.000
doorgeeflenIng kerkfabrIek zerkegem 707.500

investeringen begin 2010

heraanleg kruIspunt bekegemstraat-vedastustraat 865.000
uItbreIden jeugdlokalen varsenare 260.000
rIolerIng bedevaartstraat 112.558
bouW zaal gevechtsporten varsenare 220.000
bouW sport- en cultuurcentrum jabbeke 8.327.831

ToTaal 13.823.247
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uit De GemeentebeGrotinG 2010
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de investeringen in uitvoering, het investeringsbudget voor 2010 
en het budget 2010 - overdrachten. Naast de gekende gemeentesubsidies aan verenigingen.(volledige lijst 
op www.jabbeke.be/nieuwsberichten) is de gemeente tevens het doorgeefluik voor de werking van andere 
overheden en diensten en voor een belangrijk aantal subsidies aan particulieren.

investeringen begin 2010 budget

NIET VERDEElBaRE oNTVaNGSTEN/UITGaVEN

geluIdsversterkIng raadszaal 20.000
uItrustIng camerabeveIlIgIng fase 2 80.000
plaastIng defIbrIllatoren op sportcentra 3.000

VERkEER EN waTERSTaaT

WegenWerken 1.810.000
     Herinr icHting kruispunt Hogedi jkenstr aat - 25.000

     Her aanleg Zomerweg - 65.000

     Her aanleg aartr i jksesteenweg - fase 1 - 650.000

     Her aanleg wegen de manl aan-Bosweg-nacHtegaal- & mosselstr aat - 250.000

     Her aanleg koning alBertstr aat -sint-seBastiaanstr aat - 200.000

     Voetpaden koornBlomme - deel 2 - 120.000

     Voetpaden oudenBurgweg-oude dorpsweg - 100.000

     frees- en asfaltwerken catHilleweg - 400.000

studIe fIetspad cathIlleWeg - tunnel aan statIon 20.000
aankoop compactlader 20.000
aankoop magazIjnuItrustIng dIenst gemeenteWerken 30.000
aankoop schuIlhuIsjes openbaar vervoer 10.000

haNDEl, NIjVERhEID EN mIDDENSTaND

ondergronds brengen leIdIngnetten 
en openbare verlIchtIng

150.000

jEUGD, VolkSoNTwIkkElING EN kUNST

uItrustIng gemeenschapscentra 50.000
aankoop geluIdsInstallatIe uItleendIenst 15.000
aankoop uItrustIng zaal gevechtssporten 30.000
aankoop schrobmachIne spc varsenare 20.000
vervangIng tafels uItleendIenst 8.000
verWervIng grond voor stIlle recreatIe 
en avonturensporten

125.000

omgevIngsaanleg spc jabbeke 100.000
studIe aanpassIng Infrastructuur bogaertstadIon 25.000
verbeterIng uItrustIng sportInrIchtIngen

verlIchtIng jeugdvoetbal

44.500

restauratIe molen van kerrebrouck - ontWerp 25.000

ToTaal EIGEN INVESTERINGEN 2010 3.575.600

overdrachten naar overheden - diensten

WerkIngstoelage aan het o.c.m.W. 1.087.365
WerkIngstoelage kerkfabrIek st.blasIus 106.412
WerkIngstoelage kerkfabrIek st.-elIgIus 54.945
WerkIngstoelage kerkfabrIek st.-jan-de-doper 37.957
WerkIngstoelage kerkfabrIek st.vedastus 25.622
dotatIe polItIezone 866.790
nIeuWe polder van blankenberge 128.792
bIjdrage In de kosten brandWeerdIenst brugge 245.098
bIjdrage toerIsme-brugs ommeland 7.000
bIjdrage regIonaal landschap 2.479
subsIdIe dagverzorgInscentrum avondrust 27.000
subsIdIe WoondIenst jogI 3.735
subsIdIe resoc-ersv 1.748
bIjkomende subsIdIe landbouWbeheersovereenkomsten 7.000
WerkIngstoelage mIlIeuverenIgIngen en andere 2.180
lIdgeld archeologIsche dIenst-Intergem. samenWerkIng 6.500
lIdgeld dIerenbeschermIng 3.450
lIdmaatschapsbIjdrage WIvo 1.168
lIdmaatschapsbIjdrage verenIgIng openbaar groen 846

ToTaal 2.616.087

overdrachten aan particulieren of gezinnen

subsIdIe plaatsIng zonnepanelen en -boIlers 35.000
subsIdIe bouW lokale zuIverIngsInstallatIes 30.000
subsIdIe aanleg en onderhoud van houtWallen 7.500
subsIdIe voor huWelIjksjubIlarIssen 6.300
subsIdIe regenWaterputten 
en kleInschalIge zuIverIngsInstallatIes

3.750

subsIdIe bI j de verplaatsIng van openbare verlIchtIng 2.500
subsIdIe preventIeve maatregelen 
tegen Inbraak bIj gezInnen

2.500

subsIdIe herbruIkbare luIers 2.000
subsIdIe nestgelegenheden voor zWaluWen 2.000
subsIdIe buurtInformatIenetWerk 1.620
subsIdIe uItgIfte Info In braIlle 1.500
geboortepremIes 10.100
premIes voor het saneren van WonIngen 6.000
toelage voor verhardIng prIvate toegangsWegen 2.500
toelage voor hoeveverfraaIIng 2.500
rIstourno elektrIcIteItsverbruIk gehandIcapten 17.500
socIaal-pedagogIsche toelage gehandIcapten 12.500
actIe beter-bus-aanbod gezInnen - belbus 34.000
rechtstr. premIe gezInnen-Wegbermbeheer 10.412
rIstourno elektrIcIteIt grote gezInnen 10.412
ToTaal 200.894

inVeSterinGen in uitVoerinG

inVeSterinGSbuDGet 2010

buDGet 2010 - oVerDrACHten
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ONTHAALBROCHURE

In de nieuwe onthaalbrochure vindt u informatie over het bestuur en de 
diensten van de gemeente en het OCMW: waarvoor kan ik bij welke dienst 
terecht, waar vind ik hen, wat zijn de openingsuren en hoe kan ik hen con-
tacteren. Ook de andere openbare diensten en algemene informatie over de 
gemeente komen aan bod. De brochure is in de eerste plaats bedoeld voor 
nieuwe inwoners van Jabbeke, maar ook wie hier al lang is ingeburgerd zal 
er heel wat aan hebben.
De onthaalbrochure is gratis verkrijgbaar in de gemeentehuizen van Jabbeke 
en Varsenare.

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF

De gemeente Jabbeke wensen een open communicatie te voeren, waarbij 
informatiedoorstroming naar de burger prioritair is. Naast de gemeentelijke 
website, Info Jabbeke en de activiteitenkalender bestaat het voornemen om in 
de komende maanden te starten met een digitale nieuwsbrief.

U kunt zich inschrijven door kennisgeving van uw emailadres via gemeente-
huis@jabbeke.be met de vermelding ‘Inschrijving nieuwsbrief ’. Uw gegevens 
worden conform de privacywetgeving behandeld.

DIFTAR-REGELING VANAF FEBRUARI

Afval sorteren is één ding. De verschillende afvalfracties die apart 
ingezameld worden, moeten ook nog verwerkt worden. De verwer-
kingskost verschilt naargelang het soort afval.

Vanaf 1 februari 2010 wordt er op het containerpark Diftar inge-
voerd. 

Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met Diftar 
betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval, 
volgens het principe ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer 
bespaart’.

DIGITALE MELDINGSKAART

Deze editie van Info Jabbeke bevat bij uitzondering geen meldingskaart, maar 
dit betekent uiteraard niet dat problemen in verband met de gemeentelijke 
infracstructuur of gemeentelijke aangelegenheden niet kunnen gesignaleerd 
worden. Als oplossing kunt u:

• Een email sturen naar gemeentehuis@jabbeke.be om uw pro-
 bleem te melden bij het onthaal van het gemeentehuis.
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bouW SPC JAbbeKe KAn beGinnen
Na een moeilijke administratieve procedure kan de gemeente Jabbeke de bouw van het sport- 
en cultuurcentrum naast Vlamingveld starten. Een goed fi nancieel plan is hier onontbeerlijk.

Na	 een	 onvoorzien	 lange	
en	 moeilijke	 administratieve	
procedure,	 die	 enkele	 grote	
hindernissen	 kende,	 lijken	 alle	
elementen	 in	 elkaar	 te	 passen	
om	 aan	 de	 bouw	 van	 het	 in	
2006	 aangekondigde	 sport-	 en	
cultuurcentrum	 Jabbeke	 te	
beginnen.	Die	 bouw	 is	 belangrijk	
nieuws	 voor	 de	 Jabbeekse	
verenigingen,	 die	 tot	 nu	 gebruik	
maken	 van	 het	 verouderde	
‘De	 Zwaan’,	 de	 sporthal	 van	
Jabbeke	en	de	 lokalen	achter	het	
gemeentehuis.	

Een	sluitend	fi	nancieel	
plan
De	 bouw	 van	 een	 nieuw	 sport-	
en	 cultuurcentrum	 met	 een	
bebouwde	 oppervlakte	 van	
ca.	 7000	 m²	 is	 voor	 Jabbeke	
vanzelfsprekend	 een	 heel	 groot	
investeringsdossier.	 De	 grootste	
voorwaarde	 waar	 aan	 voldaan	
dient	 te	 worden	 alvorens	 de	
bouw	 kan	 beginnen,	 is	 dan	 ook	
het	 fi	nanciële	 aspect.	 Hierbij	
herinneren	wij	 aan	 de	 extra	 Info	
die	verscheen	naar	aanleiding	van	
de	aanbesteding	van	het	centrum	
in	 2006.	 We	 zetten	 graag	 nog	

eens	alles	op	een	rijtje:
Door	 de	 gekozen	 procedure	
(wedstrijdaanbesteding)	 en	
het	 concept	 (industriebouw	
en	 integratie	 van	 diensten)	
valt	 de	 kostprijs	 al	 bij	 al	 mee.	
In	 de	 bouwfase	 worden	 geen	
meerkosten	 boven	 op	 de	 8,5	
miljoen	euro	verwacht.	

8,5	 miljoen	 euro	 lijkt	 veel,	 maar	
via	 de	 gemeentekas	 werd	 	 een	
reserve	 uitgebouwd	 die	 ten	 dele	
voor	dit	project	aangesproken	kan		
worden.	 In	 de	 verdere	 uitbating	
van	 het	 centrum	 rekent	 de	
gemeente	ook	op	een	recuperatie	
van	btw,	naast	de	1.338.265	euro	
die	gerecupereerd	kan	worden	op	
de	investering.

Een	 andere	 bron	 van	 inkomsten	
bestaat	 uit	 de	 huurgelden	 voor	
gebruik	 van	 de	 zalen.	 Dit	 kan	
door	 concessieovereenkomsten	
en	 gebruiksreglementen.	 Bij	
ingebruikname	 (verwacht	 2011)	
zal	het	beheer	en	onderhoud	van	
het	 centrum	 door	 de	 integratie	
van	 sport,	 cultuur,	 jeugd	 en	
bibliotheek	 ook	 goedkoper	
uitvallen	 dan	 wanneer	 voor	
elk	 aspect	 een	 apart	 gebouw	

ingepland	zou	worden.
Een	 derde	 belangrijke	 fi	nanciële	
pijler	 is	 de	 inbreiding	 van	
de	 dorpskern	 in	 Jabbeke.	
Daartoe	 zal	 de	 gemeente	
vrijkomende	 bouwgronden	
verkopen.	 	 Daarenboven	
genereren	 de	 daaropvolgende	
woonvoorzieningen	 en	 inwoners	
een	 bevolkingsgroei	 een	
terugverdieneffect	 op	 lange	
termijn.	

In	 totaal	 verwacht	 de	 gemeente	
Jabbeke	 een	 recuperatie	 van	 ...	
euro.	 Het	 resterende	 saldo	 kan	
tenslotte	gefi	nancierd	worden	met	
een	op	te	nemen	lening	die	volledig	
kadert	 binnen	 het	meerjarenplan	
en	 het	 investeringsritme	 van	 de	
gemeente	Jabbeke.

U kunt de volledige extra Info  uit 
2006 over het spc Jabbeke nalezen 
op www.jabbeke.be > Bewonersinfo 
> Extra Info.

cultuurdienst

Jeroen	Trybou

C
U
LT
U
U
R



   

12 13

cultuurdienst

Jeroen	Trybou

bibLiotHeeK

CuLtuur  

SPort

JeuGD

	...	/	vergaderen	/	dansen	/	toneel	/	concert	/	koken	/	repeteren

	...	/	spelen	/	muziek		luisteren	/	vrienden	ontmoeten	/	iets	drinken

		...	/	lezen	/	websurfen	/	levensbreed	leren

...	/	tennissen	/	fi	tnessen	/	voetballen	/	volleyballen	/	judo	/	karate	/	bollen
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Inplanting
Ook	 	 	 milieu-	 en	
omgevingsfactoren	 zijn	 een	
belangrijk	 facet	 voor	 het	 nieuwe	
centrum:

Via	een	fi	etsas	wordt	het	SPC	Jabbeke	
bereikbaar	 vanuit	 het	 centrum	 van	
Jabbeke	en	Varsenare.	Het	rond	punt	
aan	Vlamingveld	 is	 de	hoofdinrit	 voor	
de	 grote	 autoparking.	 De	 voorkant	
van	 het	 centrum	 is	 gericht	 naar	 het	
centrum	 van	 Jabbeke,	 waardoor	 door	
toegankelijkheid	 en	 door	 de	 oriëntatie	
de	 band	met	 Jabbeke	 duidelijk	 aanwezig	
zal	zijn.

Wie	 aankomt	 aan	 het	 centrum,	 herkent	
meteen	 de	 schuuropbouw	 dat	 het	
centrum	 zo	 kenmerkt.	 Een	 herinnering	
aan	het	landbouwverleden	van	deze	plek.

De	hoofdingang	is	groot	en	geeft,	doordat	
het	 iets	 hoger	 ligt	 dan	 de	 rest	 van	 het	
centrum,	een	algemeen	beeld	van	wat	er	
zich	binnenin	afspeelt.	(zie	kader	onder)

Passie	 voor	 cultuur	 sluit	 geen	
passie	 voor	 sport	 uit,	 en	 wie	 een	
concert	 meepikt	 in	 de	 polyvalente	
cultuurzaal,	kan	na	het	optreden	in	
de	cafetaria	een	drankje	nuttigen,	
met	zicht	op	de	voetbalzaal.	Het	
andere	 raam	 van	 de	 cafetaria	
kijkt	 uit	 op	de	 kerktoren	 van	
Jabbeke.	Hoewel	het	centrum	
gelegen	is	in	de	industriezone	
van	het	Vlamingveld,	voelt	het	
hier	dankzij	deze	zichtrelaties	
aan	als	dicht	bij	huis.	

De	 inplanting	 zorgt	 er	 voor	
dat	 er	 in	 de	 dorpskern	 geen	
overlast	 gecreëerd	 wordt.	
fuiven	 kunnen	 hier	 zonder	
problemen	plaats	vinden,	ook	al	
omdat	 vanuit	 het	 belang	 voor	de	

omgeving	 de	 geluidsdichtheid	 van	
het	centrum	een	piek	van	100	decibel	

toestaat.	
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BEDIENINGSGEBOUW

De	centrale	 inplanting	van	het	bedieningsgebouw	zorgt	
enerzijds	 voor	 een	 maximale	 controle	 over	 alle	 delen	
van	het	containerpark	door	het	personeel	dat	zich	in	het	
gebouw	bevindt.	

Door	 het	 gebouw	 en	 de	 controlezone	 niet	 op	 de	
perceelsgrens	 maar	 dieper	 op	 het	 terrein	 te	 plaatsen,	
kunnen	 bovendien	 een	 groter	 aantal	 voertuigen	
aanschuiven	op	het	terrein	zelf.	

filevorming	op	de	Kouter	wordt	hierdoor	beperkt.	Het	
binnenrijden	 zelf	 gebeurt	 op	 een	 vlotte	 manier,	 onder	
een	 hoek	 van	 45°,	 komend	 vanuit	 de	 richting	 van	 de	
Eernegemweg,	 de	 voornaamste	 toegangsweg	 tot	 het	
containerpark.

Het	bouwprogramma	omvatte	drie	onderdelen,	namelijk	
een	 dienstgebouw	met	 controlepost,	 refter	 en	 sanitair	
voor	 het	 personeel,	 een	 dak	 waaronder	 inrijdende	
voertuigen	worden	 getaxeerd	 en	 een	 beschutting	 voor	
de	containers	voor	klein	gevaarlijk	afval.
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Nikolaas	Croene

beDieninGSGebouW ContAinterPArK in Groen JASJe
U heeft het wellicht al opgemerkt, het gemeentelijk containerpark is heringericht. De oude keet is afgebroken 
en het plein heringericht. Aan één kant van het terrein is er het publiek toegankelijk gedeelte met de 
afvalcontainers, aan de andere kant bevindt zich een stapelruimte met de bestaande loods. Beide zones 
krijgen één nieuwe gemeenschappelijke toegang temidden het terrein.

De werken werden uitgevoerd door aannemer Van Britsom uit Oostkamp. Architecten Tania Vandenbussche en 
Els Claessens lichtten het architecturale concept toe:

“In het ontwerp hebben we de drie delen verenigd zonder het 
beeld van een poortgebouw op te wekken. Het programma 
noch de locatie vragen om monumentale opstellingen of 
kostbare constructies. 

Terwijl de luifel een gewoon sloom hellend zadeldak is, ontstaat 
door de diagonale plaatsing en de onregelmatige grondvorm 
een bijzondere, overdekte buitenruimte waarvan de dakranden 
aan alle zijden in hoogte variëren. Het platte dak van de 
dienstlokalen is lager zodat er zijdelings daglicht onder de luifel 
binnenvalt, net daar waar de luifel het breedst is.

Het materiaalgebruik omvat een stalen draagstructuur en 
metalen golfplaten voor dakbedekking en gevelbekleding. Door 
al deze materialen in dezelfde groene kleur te lakken, krijgt het 
gebouw de nodige samenhang.”

IN DE RAND

In	het	project	voor	het	oprichten	van	een	bedieningsgebouw	
met	 luifel	 op	 het	 containerpark	 werd	 een	 bedrag	 van	
256.758	euro	geïnvesteerd.		Het	gebouw	is	tevens	voorzien	
van	fotovoltaïsche	zonnepanelen.	Deze	‘groene’	blikvanger	
toont	aan	dat	het	gemeentebestuur	ook	een	toonaangevend	
voorbeeld	wil	zijn	op	vlak	van	rationeel	energiegebruik.

Het	 bedieningsgebouw	 is	 voorzien	 van	 een	 controlepost	
met	bureau,	een	refter	en	de	noodzakelijke	sanitaire	ruimtes.	
Bovendien	is	het	gebouw	ingeschakeld	in	het	digitaal	netwerk	
van	de	gemeente	via	glasvezelverbinding.	Dankzij	dit	digitaal	
platform	staat	het	containerpark	steeds	in	verbinding	met	
het	gemeentehuis	en	de	andere	gemeentelijke	diensten.	

Eerstdaags	 wordt	 gestart	 met	 de	 registratie	 van	 de	
bezoekers	 en	 het	 aangevoerde	 afval.	 Binnenkort	 volgt	 er	
meer	informatie	over	de	invoering	van	het	Diftar-systeem	
in	een	Extra	Info.

ProPer WAter Voor nu en LAter
Het verdrogingseffect, een overstromingsvoorspeller en de watertoets zijn slechts enkele van de 
dure woorden die we bijna dagelijks op het nieuws te horen krijgen. Dat water een kostbaar 
goed is, weet inmiddels bijna iedereen. Toch zal er nog behoorlijk wat water naar de zee vloeien 
vooraleer de gewenste waterkwaliteit van de Europese Kaderrichtlijn Water wordt bereikt.

ONDERGRONDSE WERKEN

Rioleringen	 zijn	 historisch	 gegroeid	 om	 aan	 twee	
functies	 te	 voldoen:	 het	 afvoeren	 van	 overtollig	
hemelwater	uit	de	stedelijke	gebieden	en	het	afvo-
eren	 van	 afvalwater.	Doordat	die	 twee	 functies	 in	
één	systeem	worden	gecombineerd,	ontstaan	prob-
lemen,	zowel	op	het	vlak	van	kwaliteit	en	natuurlijk	
milieu	als	op	het	vlak	van	kwantiteit.

De	 gemeente	 beschikt	 reeds	 over	 een	 uitgebreid	
rioleringsnetwerk	dat	hoofdzakelijk	bestaat	uit	een	
gemengd	stelsel.	Bij	 renovatie	of	heraanleg	van	de	
rioleringen	wordt	er	echter	een	optimale	scheiding	
van	afval-	en	hemelwater	nagestreefd.	De	Vlaamse	
Milieumaatschappij	 stelt	 immers	 dat	 de	 scheiding	
van	 afval-	 en	 hemelwater	 en	 het	 hergebruik	 van	
hemelwater	 de	 sleutelfactoren	 zijn	 om	 te	 komen	
tot	een	effi	ciënt	en	duurzaam	(afval)waterbeleid.

ZONERINGSPLAN ALS TOEKOMSTVISIE

Het	 gemeentelijk	 zoneringsplan	 is	 goedgekeurd	 in	
de	gemeenteraad	van	12	november	2007	en	is	vast-
gesteld	 in	het	ministerieel	besluit	van	9	 juni	2008.	
Dit	plan	heeft	als	doel	de	richtlijnen	op	het	gebied	
van	waterzuiveringsinfrastructuur	voor	de	eerstko-

mende	vijf	à	tien	jaar	vast	te	leggen	en	duidelijkheid	
te	 scheppen	 in	 welke	 zones	 individuele	 behande-
lingsinstallaties	(IBA’s)	vereist	zijn.	Het	vastgestelde	
zone-ringsplan	 is	 geldig	 voor	een	periode	van	 zes	
jaar.	 Aanpassingen	 kunnen	 in	 beperkte	 mate	 ge-
beuren	bij	de	opmaak	van	de	volgende	bekkenbe-
heerplannen.

De	keuze	voor	collectieve	of	 individuele	zuivering	
is	gebaseerd	op	een	economische	afweging	van	bei-
den,	 rekening	 houdende	 met	 de	 lokale	 specifi	eke	
omstandigheden.	 De	 gemeente	 zal	 de	 komende	
jaren	 bij	 voorrang	 in	 de	 buitengebieden	 (groene	
clusters)	 de	 noodzakelijke	 infrastructuurwerken	
uitvoeren.

De	zones	waar	er	geen	riolering	is	voorzien	(rode	
bollen)	moet	het	afvalwater	gezuiverd	worden	door	
een	 individuele	 behandelingsinstallatie.	 Dergelijke	
installaties	kunnen	gesubsidieerd	worden	tot	1500	
euro	per	installatie.	Meer	informatie	over	deze	ge-
meentelijke	premie	kunt	u	terugvinden	op	de	web-
site	www.jabbeke.be - bevolking & burgelijke stand - 
subsisides.

AFVALWATER LOZEN KOST GELD

Sinds	1	 januari	 2008	betaalt	 u	 via	uw	drinkwater-
factuur	een	integrale	waterprijs.	In	deze	prijs	is	een	
bijdrage	tot	zowel	de	kosten	voor	de	productie	en	
het	transport	van	drinkwater	als	tot	de	kosten	voor	
zuivering	van	het	drinkwater	vervat.	

Recent werden er afkoppelings- 
en renoveringswerken uitgevoerd 
in de Hageweg, Oostmoerstraat 
en Isenbaertstraat.

In de loop van 2010 wordt er ge-
start met een afkoppelingsproject 
in de Bedevaartstraat en een deel 
van de Lanestraat. 

De komende jaren zullen er 
tevens verschillende projecten 
gerealiseerd worden, waarbij de 
grootste werken gelegen zijn in de 
Noordstraat/Ettelgemstraat, Snel-
legemstraat/Aartrijksesteenweg, 
de stationsomgeving te Jabbeke 
en de kern van Stalhille.

Het gemeentelijk zoneringsplan
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afvalcontainers, aan de andere kant bevindt zich een stapelruimte met de bestaande loods. Beide zones 
krijgen één nieuwe gemeenschappelijke toegang temidden het terrein.

IN DE RAND

In	het	project	voor	het	oprichten	van	een	bedieningsgebouw	
met	 luifel	 op	 het	 containerpark	 werd	 een	 bedrag	 van	
256.758	euro	geïnvesteerd.		Het	gebouw	is	tevens	voorzien	
van	fotovoltaïsche	zonnepanelen.	Deze	‘groene’	blikvanger	



Yvonne	Demoen	stond	samen	met	haar	man	Urbain	Van	Bossel	aan	de	wieg	van	heel	wat	
georganiseerde	sport	te	Varsenare.	Ook	tennis	werd	door	het	koppel	gestimuleerd	in	de	
jaren	‘7O,	maar	vermits	het	tennisgebeuren	toen	nog	bekeken	werd	als	een	elitaire	sport	
kregen	ze	ook	heel	wat	weerstand.	

‘Waar	nu	nog	de	pleinen	 van	TC	Ter	 Straeten	 liggen,	was	 eigenlijk	 in	 1973	het	 eerste	
verhard	tennisplein	op	de	gemeente,’weet	Yvonne.	‘Van	een	tennisclub	was	er	toen	nog	
geen	sprake,	maar	het	terrein	was	erg	in	trek.	Voor	25	Belgische	frank	kon	je	toen	een	
uur	het	veld	huren.	In	1980	werd	het	plein	gerenoveerd	en	kwamen	er	meteen	ook	twee	
nieuwe	tennisterreinen	bij.’	
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Gino	Jonckheere

tenniS boeKt terreinWinSt
De Jabbeekse tennisclubs zien die toekomst hoopvol tegemoet. TC Logan opent in het voorjaar haar nieuw 
en ruim lokaal, TC Ter Straeten heeft er nu al vier tennisterreinen bij en kijkt uit naar de komst van nog 
drie terreinen en een gloednieuw clublokaal. Maar ook andere sporten worden verwend: zo krijgt het SPC 
Varsenare met een nieuwe zaal voor gevechtssporten straks de nodige bewegingsruimte.

SPO
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Yvonne Demoen

TC TER STRAETEN

Pas	vanaf	1980	was	er	sprake	van	een	heuse	clubwerking.	
Heel	wat	van	de	recreanten	wilden	zich	immers	verenigen	
en	 in	 1982	 werd	TC	Ter	 Straeten	 boven	 de	 doopvont	
gehouden.	De	club	telde	van	bij	de	start	reeds	177	leden.	
‘In	1984	was	ons	clubhuis	er.	Toen	ik	gevraagd	werd	om	
het	beheer	van	het	clubhuis	op	te	nemen,	ben	 ik	tevens	
bestuurslid	geworden	van	TC	Ter	Straeten,’vertelt	huidig	
voorzitter	Ronald	De	Brabander.	

‘Voor	ons	herhaalt	de	geschiedenis	zich	eigenlijk.	We	zijn	
een	beetje	slachtoffer	van	ons	eigen	succes,	vandaar	dat	we	
nu	erg	gelukkig	zijn	met	de	nieuwe	terreinen.	Mijn	grootste	
droom	is	eigenlijk	dat	de	indoorterreinen	er	komen	in	het	
SPC	Jabbeke.	Straks	zitten	we	met	onze	collega’s	van	TC	
Logan	en	de	sportdienst	samen	om	de	uitbating	ervan	te	
bespreken,’zegt	de	65-jarige	sportman	in	Ronald.	

Hij	was	en	is	overigens	
niet	 echt	 een	
tennisbeest	te	noemen.	
Tot	 aan	 de	 leeftijd	
van	 45	 jaar	 liep	 hij	
immers	 regelmatig	 een	
marathon.	 Nu	 speelt	
hij	 wel	 tennis,	 maar	
beperkt	 dit	 spelletje	
tot	één	keer	per	week.	
‘Tennis	is	intensief,	maar	
je	 kan	 het	 ook	 spelen	
tot	 je	 hoogbejaard	
bent.	 Op	 voorwaarde	
dat	 je	 de	 grenzen	 van	
je	 lichamelijk	 kunnen	
respecteert.’

TC LOGAN

TC	Logan	heeft	een	nogal	eigenaardige	naam.	Die	wordt	duidelijker	als	je	weet	dat	Luc	Verpoort,	Omer	
Vanslembrouck,	Guido	Claeys	en	Jan	Develder	de	stichtende	leden	waren	in	1980.		Met	55	leden,	twee	
tennisterreinen	én	de	herbestemming	van	het	tuinhuis	
van	 Omer	 was	 de	 tennisclub	 Logan	 meteen	 goed	
gestart.	‘Maar	 in	1982	konden	we	dankzij	ons	clublid	
en	 architect	 Ievan	 De	 Coster	 een	 houten	 chalet	
construeren.	 Twee	 jaar	 later	 kwam	 er	 een	 derde	
terrein	bij,’	weet	voorzitter	Johan	Van	Acker.	‘En	we	zijn	
eigenlijk	altijd	een	‘doe-het-zelf-clubje’	geweest.	

Zo	was	het,	achteraf	dan	toch,	lachen	geblazen	omdat	
onze	 laarzen	 zich	 vastzogen	 in	 de	 betonplaat	 en	we	
met	 grijze,	 stijve	 sokken	 thuiskwamen!	 En	 ook	 bij	
ons	 herhaalde	 de	 geschiedenis	 zich.	 Omwille	 van	
de	 forse	 groei	 van	 Logan,	 investeerden	 we	 in	 2007	
in	 twee	 extra	 terreinen	 en	 keken	 we	 uit	 naar	 een	
nieuw	clublokaal.	De	verlichting	aan	de	twee	nieuwe	terreinen	was	opnieuw	een	huzarenstukje	op	het	
gebied	van	vrijwilligerswerk.	We	kropen	tot	18	meter	hoog	in	de	mast	om	de	verlichting	aan	te	brengen.	
Onverantwoord	eigenlijk,	maar	ja.		Alle	vrijwilligers	doen	hier	dingen	die	ze	thuis	niet	mogen	doen,	vandaar	
misschien	dat	ze	graag	een	handje	toesteken,’lacht	Johan	Van	Acker.	

Voor	de	bouw	van	het	nieuwe	clublokaal	krijgt	Logan	een	bijkomende	werkingssubsidie.	‘Nodig	ook,’	weet	
een	dankbare	Johan.	‘Maar	het	resultaat	zal	tegen	april	2010	mogen	gezien	worden:	kleedkamers	en	een	
ruime	berging,	een	hedendaagse	cafetaria,	een	sanitair	blok,	een	bureau	en	een	keukengedeelte.	We	zijn	
dus	klaar	voor	de	toekomst.’

JEUGD

Voor	 beide	 tennisclubs	 is	 de	 jeugd	 de	 toekomst.	Ter	 Straeten	 heeft	 onder	 zijn	 472	 leden	maar	 liefst	
176	 kinderen	 en	 jongeren,	 bij	 Logan	 met	 zijn	 570	 leden	 zijn	 er	 zowat	 200	 jeugdspelers.	 Dankzij	 de	
impulssubsidie	hebben	beide	tennisclub	een	professionele	jeugdwerking	met	een	jeugdsportcoördinator	
en	gediplomeerde	begeleiders.	‘Een	goede	zaak,’	vinden	beide	voorzitters.	‘Het	is	immers	van	kindsaf	aan	
dat	 je	aan	de	techniek	moet	schaven,	anders	 is	het	te	 laat.	Heel	wat	volwassenen	houden	 immers	hun	
racket	niet	goed	vast,	onze	jeugd	zal	alvast	deze	handicap	niet	hebben.	En	misschien	vreemd;	maar	wie	
goed	is	in	andere	balsporten	zoals	voetbal	of	basketbal	is	doorgaans	ook	een	goede	tennisser.	Het	heeft	
alles	met	tactiek	en	positionering	te	maken!	Maar	net	als	bij	andere	sporten	zien	we	ook	een	uitvalmoment	
voor	de	jeugd.	Op	de	leeftijd	van	18	jaar	haken	ze	af,	maar	vanaf	hun	28ste	zien	we	ze	dan	wel	terug.	Wat	
later	brengen	ze	dan	dochter-	of	zoonlief	mee,	dit	typeert	het	familiale	karakter	van	het	tennisgebeuren.’

In 1978 werd reeds heel hard geijverd voor het tennisgebeuren.

De terreinen van TC Logan

Tennisclub Ter Straeten is trots op haar 
nieuwe terreinen aan de achterzijde van SPC 
Varsenare.
V.l.n.r.: Lambert Luc, De Brabander Ronald en 
Paul Moeyaert.



Korte beriCHten
Hier leest u de offi ciële bekendmakingen en korte berichten van de gemeente Jabbeke. Wij 
verwijzen graag naar de rubrieken ‘nieuws’, ‘bekendmakingen’ en ‘kalender’ op de webstek 
www.jabbeke.be
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(HOOFD)MONITOREN GEZOCHT

Voor	 Speelkriebels	 worden	 er	 voor	 de	
paas-	 en	 zomervakantie	 opnieuw	 een	 aantal	
dolenthousiaste	 (hoofd)monitoren	 (M/V)	
gezocht.	 Het	 betreft	 zowel	 jobstudenten	 als	
monitoren	met	het	vrijwilligersstatuut.

Op	www.jabbeke.be/nieuws	kunt	u	de	online	for-
mulieren	vinden	voor	de	sollicitatie.	Voor	bijko-
mende	vragen	kunt	u	steeds	terecht	bij	de	dienst	
buitenschoolse	kinderopvang	bij	mevrouw	Sofi	e	
Bultiauw	 via	 het	 telefoonnummer	 050/81.02.03	
of	via	speelkriebels@jabbeke.be.

Let wel: sollicitatieformulieren dienen de 
dienst buitenschoolse kinderopvang (deelge-
meentehuis Varsenare, Oude Dorpsweg 58 te 
8490 Varsenare) vóór 28 februari te bereiken.

KANDIDATUREN SPORTLAUREAAT 2009

Ken	 je	 iemand	of	 in	 je	 club	 of	 heb	 je	 zelf	 gedurende	 2009	 speciale	 sportprij-
zen	behaald,	ben	je	met	sport	bezig	op	provinciaal,	nationaal	of	 internationaal	
niveau,	 ben	 je	 inwoner	 van	 Jabbeke,	 al	 dan	niet	 aangesloten	bij	 een	 sportclub	
van	Jabbeke,	haal	je	prestaties	op	jouw	niveau	die	nooit	in	het	daglicht	worden	
gesteld,	 ben	 je	 al	 25	 jaar	 of	meer	 bezig	 op	 je	 zolderkamertje	 je	 sportvereni-
ging	op	één	of	andere	manier	draaiend	te	houden	zonder	dat	iemand	je	ooit	in	
de	bloemetjes	gezet	heeft?	Dan	kan	 je	niet	anders	dan	 je	kandidatuur	voor	de	
laureatie	voor	het	jaar	2009	aanvragen	bij	de	sportdienst	van	Jabbeke.	Minimale	
prestatie	om	in	aanmerking	te	komen	is	het	behalen	van	een	Belgische	titel.

De	sportraad	van	 Jabbeke	volgt	deze	kandidaturen	op,	neemt	 informatie	waar	
nodig	en	nodigt	je	uit	om	op	vrijdag	26	maart	2010	in	het	sport	en	cultuurcom-
plex	Hof	Ter	Straeten.	Nieuw	dit	 jaar	 is	dat	we	ook	de	 trainers	die	minimum	
15	 jaar	 actief	 zijn	 of	 waren	 bij	 één	 of	meerdere	 Jabbeekse	 sportverenigingen	
willen	 in	 de	 bloemetjes	 zetten.Naast	 een	 overzicht	 van	 het	 sportjaar,	 zul	 je	
als	genomineerde	ook	een	animatiereportage	zien	van	jezelf	want	net	als	vorig	
jaar,	gaan	we	met	al	onze	kandidaten	een	uitstapje	doen	op	een	verrassend	en	
ongekend	terrein.

ZORG	DAT	JE	ERBIJ	BENT	!!!!!!

Inschrijven	kan	via	het	aanvraagformulier	op	www.jabbeke.be	 .	Hebt	u	bijko-
mende	 vragen	 dan	 kan	 u	 steeds	 terecht	 bij	 de	 sportfunctionaris	 Gino	 Jonck-
heere	via	het	e-mailadres	sportdienst@jabbeke.be	of	via	050/81	02	06.
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MILIEUPRIJS VOOR EEN KLEINE VOETAFDRUK

Wij	verbruiken	constant	natuurlijke	rijkdommen,	of	het	nu	is	om	
te	eten,	voor	onze	huisvesting,	om	ons	te	verplaatsen	of	om	ons	
afval	te	verwerken.	Kan	onze	planeet	deze	rijkdommen	wel	genoeg	
blijven	aanleveren	om	te	voldoen	aan	onze	behoeften	en	het	afval	
te	verwerken	dat	uit	onze	activiteiten	voortkomt?	Is	onze	levens-
stijl	wel	in	evenwicht	met	de	draagkracht	van	de	aarde?

TE GROTE VOET

De	mensheid	moet	de	wereldwijde	biocapaciteit,	ofwel	13,4	mil-
jard	hectare	van	het	aardoppervlak,	 samen	delen.	Elk	mens	be-
schikt	over	2,1	hectare	van	het	aardoppervlak	om	zich	te	voeden	
en	te	kleden,	om	te	wonen	en	zich	te	verwarmen.	De	gemiddelde	
voetafdruk	 van	 een	 Belg	 bedraagt	 5,1	 ha.	Dit	 betekent	 in	 feite	
dat	als	iedereen	dezelfde	levensstijl	zou	hebben	als	de	Belgen,	we	
meer	dan	drie	planeten	nodig	zouden	hebben.	Ongeveer	34%	van	
de	voetafdruk	van	de	Belg	wordt	veroorzaakt	door	wat	we	eten.	
Voedsel	wordt	niet	alleen	gekweekt,	maar	heeft	voor	het	op	ons	
bord	terechtkomt	dikwijls	een	hele	reeks	energieverslindende	be-
handelingen	ondergaan	(verpakking,	bewaring,	transport	...).	

Berekening	snel	uw	eigen	voetafdruk	op	wwf-footprint.be.

Dit jaar werd door de gemeentelijke milieuraad voor de tiende keer 
een milieuprijs uitgereikt; Dit jaar werd de milieuprijs toegekend aan 
Boudewijn De Graeve voor de twintig jaren deelname aan de milieuraad 
- waarvan zes jaar als voorzitter - en zijn belangeloze inzet. Daarnaast 
werden Erik Blauwet in de bloemetjes gezet voor zijn inzet als voorzitter 
van de milieuraad en Hans Deckers als enthousiaste coördinator van de 
klimaatwijken en de groepsaankoop van zonnepanelen te Varsenare.

BUURT INFORMATIE NETWERK (BIN)

Het	 Buurtinformatienetwerk	 is	 een	 gestructureerd	
samenwerkingsverband	tussen	de	gemeente,	de	poli-
tie	en	de	burger.	

Het	netwerk	spoort	de	burger	en	de	politie	aan	om	
beter	 en	 sneller	 met	 elkaar	 te	 communiceren.	 Het	
doel	 is	 te	 komen	 tot	 een	 verhoogde	meldingsdrang	
met	een	verlaging	van	het	onveiligheidsgevoel.	

Het	 BIN	 in	 de	 gemeente	 Jabbeke	 verwelkomt	 heel	
graag	 nieuwe	 leden,	 want	 hoe	 groter	 het	 net,	 hoe	
meer	vissen	men	vangt.	Anders	gezegd	 :	hoe	groter	
het	BIN,	hoe	effectiever	het	wordt.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij lokale 
coördinator Luc De Sutter via het telefoonnum-
mer 050/81 10 12.

redactieteam@
jabbeke.be
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Van 15 tot 28 maart is het jeugdboekenweek. Dit jaar draait alles rond kinderrechten. 
Twintig jaar geleden werd het verdrag voor de rechten van het kind ondertekend..
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Peggy	Truyen

Tijdens de Jeugdboekenweek willen we 
kinderen laten stilstaan bij kinderrechten. 
Dat doen we aan de hand van de mooiste 

boeken, omdat die juist vaak gaan over dat 
dak boven je hoofd en mensen die om je 
geven, over klein zijn en groot groeien in 

veiligheid én vrijheid. 
Het recht op mooie boeken en verhalen 
mag dan een luxe lijken, maar dat is het 

niet. 

Net als vorig jaar is er ook in 2010 een super mega 
optreden gepland van een wereldberoemde schrijver. 
Niemand minder dan Geronima Stilton zal samen met 
jullie een echte muizenBOEKtocht organiseren.

Zit je in de lagere school en ben je fan van deze supermuis, 
hou dan zaterdag 
6 maart vrij in je 
agenda. Afspraak 
vanaf tien uur. 

Deelname is 
gratis, maar men 
dient wel op 
voorhand (vanaf 
februari 2010) in 
te schrijven in de 
bibliotheek.

JANUARI POËZIEMAAND

In de bibliotheek van Varsenare 
is de reizende tentoonstelling 
‘absurde fabels van Frank 
Adam’ te bezichtigen. Dit 
overzichtswerk omvat tekstel 
vol humor en absurditeit en 
prachtige illustraties van Klaas 
Verplancke.

De tentoonstelling is te bezoeken 
van 8 tot 30 januari tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek 
Varsenare.

Net als voorgaande jaren wordt 
een boekenprogramma uitgewerkt 
voor de scholen met onder andere 
voorleesverhalen, auteurslezingen, 
boekenzoektochten.. 

Verder komen Walter Baele, Dirk Nielandt 
en Jonas Boets..

hou dan zaterdag 

voorhand (vanaf 

Eerste fase

Tijdens	 de	 eerste	 fase	 worden	 er	 nog	 geen	
ingrepen	 uitgevoerd	 aan	 de	 bestaande	 forma-
tie.	De	uitbreiding	 is	 gebaseerd	op	 een	 sober	
concept,	waarbij	in	het	bijzonder	twee	nieuwe	
lokalen	van	respectievelijk	62.40m²	en	32.55m²	
worden	gecreëerd,	aangevuld	met	een	berging.

Tweede fase

In	 de	 tweede	 fase	 staat	 de	 renovatie	 van	 de	
bestaande	formatie	op	het	programma,	waarbij	
vooral	 aandacht	wordt	 besteed	 aan	 de	 herin-
richting	 en	 renovatie	 van	 de	 sanitaire	 ruimte	
naar	 hedendaagse	 normen.	 	 Daar	 de	 keuken-
ruimte	wordt	opgeofferd	voor	een	ruimer	sani-
tair,	wordt	een	nieuw	keukenblok	gecreëerd	in	
de	ruimtes	van	de	bestaande	lokalen.

Op vrijdag 4 december 
werden de werken of-
fi cieel ingeluid met de 
eerste steenlegging in 
aanwezigheid van de 
jeugdbewegingen KSA en 

VKSJ Varsenare.

Daarnaast	wordt	er	tevens	een	vervanging	van	
de	complete	verwarmingsinstallatie	van	het	ge-
bouw	voorzien.

Afwerking

In	 de	 aanloop	 van	 de	 beëindiging	 der	werken	
zal	het	geheel	geüniformiseerd	worden	naar	ge-
meentelijke	normen.

De gemeente Jabbeke investeert in de renovatie en 
uitbreiding van de jeugdlokalen 260 000 euro.Het 
einde van de werken wordt verwacht rond 1 juni 
2010.
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Stefaan	
Desmedt

nieuWe JeuGDLoKALen in VArSenAre
Op 1 december werd gestart met de uitbreiding en renovatie van de jeugdlokalen te Varsenare. 
De werken verlopen in twee fasen waarbij in een eerste fase de uitbreiding wordt gerealiseerd en 
in een tweede fase de renovatie van de bestaande lokalen wordt doorgevoerd.

JEU
G
D
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JAbbeKe LeeFt
Onderstaande items werden uit het Jabbeekse leven gegrepen. Eén ding is duidelijk: Jabbeke is een 
dynamische gemeente. 

Op 22 november nam Sinterklaas 
even de tijd om op zijn doorreis halt 
te houden in Jabbeke.

Met een hele resem zwarte pieten 
verwelkomde hij alle kinderen aan 
de brug te Stalhille om vervolgens 
de tocht verder te zetten voor 
het Sinterklaasfeest in het SPC 
Varsenare.

Op donderdag 10 december 
organiseerde het Agentschap voor 

Natuur en Bos een infomarkt 
voor besturen, administraties 

en veldexperten in het sport- en 
cultuurcentrum te Varsenare.

VIVA-SVV wil de Witte Lintjescampagne 
en de problematiek van geweld tegen 
vrouwen in de kijker zetten door niet alleen 
zelf een wit lintje te dragen, maar door 
op de vooravond van de Internationale 
Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen 
Vrouwen rond zoveel mogelijk mannelijke 
standbeeden in Vlaanderen en Brussel een 
wit lint te hangen.

In het kader van deze campagne werd het 
standbeeld van Constant Permeke op het 
rondpunt van de Gistelsteenweg tevens 
een wit lint toebedeeld.

G
EK
IEK
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Op zaterdag 19 december richtte de vzw Sport en Cultuur Jabbeke voor 
een tweede maal een comedy-avond in in het sport- en cultuurcentrum 
te Varsenare.

Deze maal waren uitgeweken Zerkegemnaar Steven Mahieu (winnaar 
van de Gagacup) en David Galle (winnaar van de Comedy Casino Cup) 
te gast voor een volle zaal.

Naar aanleiding 
van de Dag van de 
Natuur werden er 
naast onderhouds- 
en beheerswerken 

in de Maskobossen 
geboortebomen 

aangeplant in de 
Steenovenstraat te 

Varsenare.

Sinds enkele maanden 
brengt de gemeente op 
haar webstek  met JTV 
promotionele fi lmpjes van 
Jabbeekse evenementen 
waarbij ook nieuwe 
initiatieven in de kijker 
worden gezet.

Neem gerust een kijkje 
via www.jabbeke.be - 
doorklikken naar JTV. 

Heb je vragen of suggesties 
dan graag een mailbericht 
via gemeentehuis@
jabbeke.be.



A
CH
TE
RG
EV
EL

SN
ED
E
O
V
ER

LU
IF
EL

(Z
IC
HT

O
P
BE
ST
A
A
N
D
E
A
CH
TE
RG
EV
EL
)

SN
ED
E
O
V
ER

LU
IF
EL

(Z
IC
HT

ZA
A
L
GE
V
EC
HT
SS
PO
RT
EN
)

10
0

27
5

10
0

27
5

50
50

27
5

GE
V
EL

KA
N
T
H
O
F
TE
R
ST
RA
ET
EN

27
5

COLOfON

	 Info	Jabbeke	verschijnt
	 vier	maal	per	jaar	en	is
	 een	uitgave	van	
	 gemeentebestuur
	 Jabbeke.

	 32ste	jaargang,	nr.	283,	
	 januari	2010

•	Redactie-adres:

	 Gemeente	Jabbeke
	 Dorpsstraat	3
	 8490	Jabbeke

•	 e-mail

	 gemeentehuis@jabbeke.be

•	 redactieteam:

	 Gabriël	Acke,	
	 Nikolaas	Croene,
	 Stefaan	Desmedt,	
	 Katrien	Develter,	
	 Gino	Jonckheere,	
				Sofie	Bultiauw
	 Peggy	Truyen,	
	 Jeroen	Trybou,
	 Véronique	Vanhessche
				Ann	Gheeraert

•	 vormgeving
	
	 Stefaan	Desmedt

•	 VU
	 Het	college	van	burge-	 	
meester	en	schepenen

Info	 Jabbeke	 wordt	 gedrukt	
op	 milieuvriendelijk	 gestreken	
papier	 met	 80%	 gerecycleerde	
vezels.	

Druk
ANSA	Print
Westmoere	35	
8490	Snellegem


