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Mag ik u vooreerst bedanken voor de vele blijken van 
sympathie die ik ontvangen heb naar aanleiding van het 
burgemeestersfeest.

Voor de laatste twee jaar van deze legislatuur wil ik de 
beleidslijn van mijn voorganger verder zetten en zo ook 
voor de communicatie met de burger.

Het Info-redactieteam heeft voor dit kwartaal gekozen 
om Info Jabbeke uit te werken rond het thema ‘jeugd’ en 
dit draagt mijn volle instemming.

Jeugd is onze toekomst, maar ook onze zorg! Dit is voor 
een gemeentebestuur niet anders.

Soms is het goed om alle aspecten van het jeugdbeleid 
nog eens op een rijtje te zetten om tot het besef te 
komen dat onze maatschappij heel veel inspanningen 
doet voor de jongsten onder ons. Gemeentelijk 
hebben wij het consultatiebureau Het Jonge Kind en de 
verplichte vaccinaties, de dienst voor opvanggezinnen, 
de buitenschoolse kinderopvang in elke deelgemeente 
voor- en naschools, de werking van de jeugddienst, een 
speel-o-theek, de jeugdverenigingen, de speelkriebels 
– vakantiespeelpleinwerking, de speelstraten tijdens de 
vakanties, het gemeentelijk kampvervoer, de jeugdsport- 
en jeugdcultuurinitiatieven, het jeugdwerk binnen 
de bibliotheek, de sport- en culturele initiatieven in 
samenwerking met de scholen, de gemeentelijke subsidies 
aan jeugdverenigingen en aan scholen, de bijzondere 
aandacht voor de opleiding van trainers en animatoren, 
de vele infrastructuren, de wijkspeelpleintjes, het 
veiligheidsaspect bij de jeugd en de bijzondere jeugdzorg.

Gelukkig zijn er op vandaag weinig grote 
jeugdproblematieken en is er slechts heel beperkte 
jeugdwerkloosheid in onze buurt. 

Niettemin willen wij blijvend inzetten op alle aspecten van 
het jeugdwerk. 

Daniël Vanhessche
Burgemeester

Véronique 
Vanhessche

uit de gemeenteraad
Voor de volledige agenda, toelichtende presentatie, verslagen, bekendmaking en 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. Wij laten u alvast de voornaamste beslissingen.
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Zitting 11 oktober 2010

Financiën

• De gemeenteraad gaf goedkeuring aan de 
 budgetrekening en de jaarrekening 2009.
• Er werden voor 13.353.158 euro vastleg-
 gingen gedaan voor investeringen.

Overheidsopdrachten

• Aankoop van een lot nieuwe judomatten
 ten behoeve van judoclub Varsenare - ge-
 raamde kostprijs: 8.500 euro.
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Resultaten budgetrekening gewone dienst

diversen

• Goedkeuring voor de onderhoudswerken
 2011 van de Nieuwe Polder van Blankenberge,
 voor een bedrag van 125.119 euro. Er wordt in
 Stalhille een belangrijk verbeteringswerk gedaan
 aan de waterloop Expressweg Jabbeke-Vijfwege
 (N377) - lengte van 397m.

• Er werd goedkeuring gegeven voor een éénma-
 lige subsidie van 750 euro voor de organisatie
 van het Wereldkampioenschap Jeugdcyclocross
 op 26 december 2010.

Zitting 8 november 2010

Openbare werken

• Er wordt een bijzondere herstelling voorzien in de Nachtegaalstraat
 (101.578,19 euro - fase 2) en in de Bosweg (91.670 euro). In de Nachtegaal-
 straat wordt de oude betonplaat gebroken en wordt er een dubbele laag
 asfalt aangebracht. Er worden ook een zestal uitwijkstroken voorzien. In de
 Bosweg wordt de asfaltlaag vernieuwd en worden aan beide zijden van de
 rijweg grasdallen geplaatst.

• De gemeenteraad gaf goedkeuring voor de wegen- en rioleringswerken in 
 een nieuwe verkaveling langs de Oudenburgweg. De werken zijn ten laste
 van de verkavelaar.
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Vrije tijd

•  Voor het uitlenen van de fuifkoffers wordt
  een uitleenreglement opgesteld.
•  Voor het speelpleintje aan de jeugdlokalen 
  te Varsenare worden rubberen tegels aange-
  kocht met een geraamde kostprijs van
  15.000 euro.

Financiën

• Er werd kennis genomen van het OCMW-budget en de meerjarenplanning met een gemeentelijke toelage
 van 1.109.112 euro.
• Voor het dienstjaar 2003 wordt voor 200.341 euro goedkeuring gegeven als gemeentelijke bijdrage in de 
 kosten van brandbeveiliging.

diversen

• De WVI wordt voorgedragen bij het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost als ‘Lokale enti-
 teit’ voor de gemeente. Dit fonds heeft tot doel goedkope leningen te verstrekken aan particulieren, be-
 stemd voor structurele, energiebesparende maatregelen. 

Zitting 20 december 2010

Straatnamen

• Voor een deel van de Hellegat-
  straat, voorbij de E40, wordt een
  straatnaamwijziging voorgesteld. 
  Aan de stad Oudenburg wordt ge-
  vraagd om samen te werken rond
  de namen Hilleweg en Maliestraat.

ruimtelijke ordening

• Naar aanleiding van wegen- en
  rioleringswerken voor verkavelingen
  in de Snellegemstraat, wordt een
  aanpassing doorgevoerd: 12.661
  euro ten laste van de gemeente.

 

Het uitrusten van jeugdspeelterreinen met een veilige 
en hygiënische ondergrond - hier in de Hoge Akker.

nutsvoorzieningen

• De aanpassing van het laagspanningsnet van Infrax voor het nieuwe SPC te Jabbeke en de installatie
 voor zonnepanelen kost 15.257 euro.

Financiën

• Na budgetwijziging is er een algemeen begrotingsresultaat van 3.140.210 euro. De ontvangsten van het eigen
 dienstjaar bedragen 14.411.859 euro. De uitgaven bedragen 14.092.089 euro.

• De jaarlijkse lijst van de subsidies voor scholen bedraagt 16.755 euro en voor de culturele en socioculturele 
 verenigingen 82.181 euro.

• Het belastingsreglement wordt hernomen met voor 2011 volgende wijzigingen:

 - Voor de elektronische identiteitskaart wordt de kostprijs aangerekend, voorheen 5 euro, nu 12 euro. 
  Voor kinderen jonger dan 12 jaar 3 euro.
 - Een nieuwe belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder: 250 euro/jaar/voertuig.

• Goedkeuring wordt verleend aan het budget 2011 en het meerjarenplan:

 -  13.631.785 euro ontvangsten - 13.997.028 euro  uitgaven - 3.140.210 euro overboekingen - een al-
  gemeen resultaat van 2.334.467 euro.
 - een investeringsbudget van 3.371.522 euro.

Het volledige budget van de gemeente Jabbeke vindt u op de webstek van de gemeente.

Zitting 7 februari 2011

Leefmilieu

• De milieu- en natuurverenigingen worden vanaf nu 
 gesubsidieerd op basis van een subsidiereglement met
 verdeelsleutel. Het reglement wordt gepubliceerd op de 
 webstek.

• De gemeenteraad gaf goedkeuring voor de samenwerkings-
 overeenkomst met het Vlaams Gewest om geluidsschermen 
 aan te brengen langs de A10/E40 ter hoogte van Varsenare
 in beide richtingen - kostprijs: 1.251.031 euro (excl. BTW).

• Het ondergronds brengen van de laagspanningsnetten 
 in de Cathilleweg te Stalhille, vanaf het kanaal tot aan de 
 Expressweg - twee fasen - geraamd bedrag: 218.555 euro.

aankopen - opdrachten

• Een nieuw gecentraliseerde dataopslag met ontdubbeling voor het gemeente- en OCMW-netwerk - 
 30.500 euro.

• De vervanging van het torenuurwerk in de kerk van Varsenare - 11.767,25 euro.
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• De plaatsing van 350 m² zonnepanelen aan het 
 nieuwe sport- en cultuurcentrum Jabbeke - 150.000 
 euro

• De aanleg van een vijver in het gemeentepark
 Jabbeke - 80.212,45 euro.

• De openbare verlichting in het gemeentepark, de 
 parking en aan het gebouw sport- en cultuurcen-
 trum Jabbeke - 92.873 euro.

• De werken voor het bouwrijp maken van een per-
 ceel in de ambachtelijke verkaveling Vlamingveld - 
 8.318 euro.

Zitting 14 februari 2011

• Dhr. Daniël Vanhessche wordt aangesteld als voorzitter van de gemeenteraad in ver-
 vanging van dhr. Hendrik Bogaert, die ontslag neemt als voorzitter van de gemeente-
 raad.

• Dhr. Geert Deprée wordt aangesteld als schepen in vervanging van dhr. Daniël Van-
 hessche, die op 3 februari 2011 aangesteld werd als burgemeester van Jabbeke.

Zitting 14 maart 2011

reglementen wegverkeer

• Een zebrapad ter hoogte van Vlamingveld 8 (Sensotec).
• Een parkeerplaats voor gehandicapten in de kern van Stalhille ter
 hoogte van woning Cathilleweg 96.
• Een parkeerplaats voor gehandicapten aan het gemeentehuis van
 Varsenare.
• Vlamingveld wordt volledig zone-50 - het Bogaertstadion wordt
 een zone-30.

• De Westernieuwweg wordt voorrangsweg op het kruispunt met 
 de Molenstraat.
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Financiën

De gemeenteraad gaf goedkeuring voor:

• De jaardotatie voor de politiezone Kouter - 943.828 euro.
• De gemeentelijke bijdrage in de kosten van brandbeveiliging (afrekening 2004) - 151.005,88 euro.
• De verhoging van de betoelaging van dagverzorgingscentra tot maximaal 48.125 euro/jaar.

aankopen - opdrachten

De gemeenteraad gaf goedkeuring voor:

• De renovatie van de openbare verlichting in de wijk Grote
 Thems - geraamde kostprijs 93.171,15 euro, gefinancierd 
 met trekkingsrechten.

• De aankoop en installatie van branddetectie voor de vijf
 locaties van de buitenschoolse kinderopvang - geraamde
 kostprijs 7.500 euro.

ruimtelijke ordening

• ‘Stuiverstraat’ wordt de nieuwe straatnaam voor de geplande woon-
 verkaveling aan de Oudenburgweg te Jabbeke.

• De weg en de groenzones in de Hoge Akker worden kosteloos 
 overgedragen ten voordele van het openbaar domein van de ge-
 meente Jabbeke.

Sociale zaken

• De gemeenteraad nam kennis van een nieuw huursubsidiereglement 
 dat via het OCMW werd uitgewerkt. Meteen werd ook goedkeuring 
 gegeven voor een bijkomende jaardotatie van 25.000 euro hiervoor.

Voor al het meest recente nieuws, bekendmakingen, activiteiten, reglementering, sub-
sidies, filmpjes en foto’s kunt u steeds terecht op www.jabbeke.be en op de sociale 
netwerksite www.facebook.com/jabbeke.
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COmPOSteren iS KinderSPeL
Op vrijdag 27 mei 2011 wordt er net zoals de vorige jaren opnieuw een composteerdemonstratie op het 
gemeentelijk containerpark georganiseerd onder de begeleiding van twee ervaren compostmeesters uit 
Torhout en de Jabbeekse compostmeester Hippoliet Baelde.

Dit jaar is er dus ook voor het eerst een Jabbeekse 
compostmeester. Hippoliet Baaelde zal enkele zater-
dagnamiddagen per jaar aanwezig zijn als vrijwilliger 
op de demonstratieplaats op het gemeentelijk con-
tainerpark. Elke eerste zaterdagnamiddag van de 
maand zal hij geïnteresseerden begeleiden in het com-
posteerverhaal en het kringlooptuinieren. Meer infor-
matie hieromtrent kunt u alvast bekomen bij de park-
wachters op het gemeentelijk containerpark.

Sinds vorig jaar wordt er een compostklas georgani-
seerd op het gemeentelijk containerpark. De leerlin-
gen uit het vierde leerjaar van de basisschool te Snel-
legem maken er kennis met de verschillende facetten 
van het thuiscomposteren en de nuttige wriemelende 
diertjes in het compostvat.

taXuS-inZameLingSaCtie - SnOeien tegen KanKer
‘Snoeien tegen kanker’ is de taxus-inzamelingsactie ten voordele van Kom op tegen Kanker. Van 16 juni tot 1 
augustus 2011 vindt opnieuw een taxus-inzamelingsactie plaats, waarbij u uw vers taxushaagscheersel gratis 
naar het containerpark kunt brengen.

Door deze inzamelingsactie gaat het taxussnoeisel niet verloren en wordt er met het opgehaalde taxussnoeisel medicij-
nen gemaakt om kanker te genezen. Uit verse, propere naalden van de taxushaag kan men Baccatine produceren, en dat 
product is de basis voor heel wat kankerremmende geneesmiddelen: één vierde van alle kankergevallen wordt behan-
deld met geneesmiddelen op basis van taxus.  Alleen: voor één kilo basisstof heb je wel twaalf ton snoeisel nodig. We 
moeten dus met z’n allen ‘snoeien tegen kanker’!

Daarnaast levert ‘snoeien tegen kanker’ ook 
nog geld op om de strijd tegen kanker verder 
te zetten. Want per kubieke meter snoeisel 
schenken de firma’s die het snoeisel ophalen 
maar liefst vijftig euro aan Kom op tegen Kan-
ker. 

Dat geld gaat onder meer naar de financiering 
van psychosociale hulp aan kankerpatiënten, de 
organisatie van vakantiekampen voor kinderen 
en volwassenen met kanker en financiële steun 
voor de kankerpatiënten.

Om een optimaal resultaat te bekomen moet u 
uw taxushaag snoeien en het snoeisel dezelfde 
dag nog naar uw containerpark brengen. Zorg 
er ook voor dat het snoeisel vrij is van aarde, 
bladeren en onkruid. Dat is noodzakelijk voor 
een goede verwerking van het taxussnoeisel.

 

met BeLgerinKeL naar SCHOOL
Van tijdelijke actie naar een dagelijkse gewoonte of toch nog niet helemaal? Van 7 mei tot 11 juni 2011 
loopt de campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Deze actie is ondertussen wel gekend en promoot het 
boodschappen doen met de fiets, in plaats van met de wagen. Per winkelbezoek dat wordt afgelegd met de 
fiets, bekom je van de deelnemende handelaar een stempel op de belgerinkelspaarkaart.

De gemeente Jabbeke staat achter de doelstellingen van 
deze campagne, met name het bevorderen van de fiets 
voor dagdagelijkse verplaatsingen en tegelijkertijd voor de 
promotie van de buurtwinkels.

Sinds enkele jaren is er in Jabbeke ook de gelijktijdige 
jeugdactie ‘Met belgerinkel naar school’, waaraan alle Jab-
beekse scholen deelnemen. De kinderen die met de fiets 
of te voet naar school komen, krijgen een stempeltje en 
kunnen zo ook deelnemen aan de tombola. Uit navraag bij 
de scholen blijkt deze actie elk jaar een bijzonder groot 
succes te zijn. Niet alleen de veiligheid in het verkeer, maar 
ook de milieuvoordelen komen hierdoor bijzonder goed 
aan bod.

FIETSEN IS GEZONDER
Door regelmatig eens te bewegen in de frisse lucht, ver-
keer je in prima conditie. En aangezien fietsen je conditie 
en gezondheid op peil houdt, bespaar je ook nog eens op 
de dokterskosten.

FIETSEN IS MILIEUVRIENDELIJKER
Hoe minder auto’s er tot aan de schoolpoort rijden, hoe 
minder lawaai- en stofhinder. Hoe minder auto’s, hoe meer 
frisse lucht.

FIETSEN IS SNELLER
Wie niet al te ver van school woont, is vlugger in school 
met de fiets, maar ook vlugger terug thuis.

FIETSEN IS GOEDKOPER
Een fiets is niet enkel een pak goedkoper in aanschaf, maar 
zeker ook in verbruik, want je hebt geen brandstofkosten.
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JaBBeeKSe Jeugd SPOrt!
De Jabbeekse jeugd is verslingerd - verslaafd? - aan sport. De erkende sportverenigingen herbergen iets meer 
dan 4.000 actieve sporters, waarvan er 1907 jonger zijn dan 18 jaar. Vooral kinderen maken dankbaar 
gebruik van het ruime sportaanbod te Jabbeke, tieners haken al sneller af. Maar dit doet niets af aan de 
verdienste van de sportclubs.

JEUGD BIJ SPORTCLUBS

Het geheel van gemeentelijke ondersteuningsinitiatieven 
gecombineerd met het uitgebreide aanbod van de 
Jabbeekse sportclubs maakt dat de Jabbeekse jeugd van 
maar liefst achttien verschillende sporten kan proeven in 
clubverband! Bij de vierendertig erkende sportclubs zijn er 
dus heel wat kinderen en jongeren aangesloten. Uiteraard 
spreekt voetbal (zie kader)  de jeugd aan, maar de tennisclubs 
op de gemeente zijn dankzij het Kim Clijsterseffect ook 
goed voor 421 aangesloten jeugdige spelers. In totaal doen 
er maar liefst 512 kinderen en jongeren in clubverband 
aan tennis, tafeltennis of badminton. Bij de individuele 
sporten scoort vooral Turnclub Varsenare (231 kinderen) 
goede punten, maar ook AV Jabbeke telt 125 jonge atleten 
en Zwemclub Jabbeke ook 100 jonge zwemmers. Voor 
wielersport bij een lokale sportclub is men vaak te jong; 
slechts drie van toch heel wat actieve jeugdwielrenners 
zijn aangesloten bij een lokale wielertoeristenclub.

‘Het aanbod van de sportclubs naar de jeugd toe is dan 
ook erg uitgebreid,’ maakt kersvers schepen van sport 
Geert Depree al een eerste conclusie. ‘We hebben maar 
liefst 16 sportverenigingen die aan jeugdwerking doen en 
daarvoor over minstens één maar soms wel tot tien of 
meer gediplomeerde jeugdsportbegeleiders, trainers dus, 
beschikken: KSV Jabbeke, KFC Varsenare, VKSO Zerkegem, 
MV De Dry Swaenen, KRB Jabbeke, KRB Atlas Varsenare, 
KRB Mez Snellegem, AV Jabbeke, Judocentrum Jabbeke, 
Judoclub Varsenare, Turnclub Varsenare, Zwemclub 
Jabbeke, TC Logan, TC Straeten, TTC Jabbeke en VBC 
Varsenare. 

Het Jabbeekse sportbeleidsplan stimuleert overigens dat de 
sportverenigingen de kaart van de jeugd trekken. 8O% van 
het subsidiebudget van 20.000 euro gaat naar clubs met een 
jeugdwerking. En vanaf 2009 genieten alle sportverenigingen 
met een actieve jeugdwerking van een impulssubsidie. 

Op basis van een reglement met een puntensysteem 
worden ze beloond voor de inspanningen die ze leveren 
om meer en hoger gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders 
en een gediplomeerde jeugdsportcoördinator aan te 
trekken. Het subsidiebudget van deze impulssubsidie 
bedraagt 10.940 euro.’

SCHOLEN

Wie jeugd zegt, denkt uiteraard ook aan het onderwijs. 
Dat de samenwerking met de lokale basisscholen 
uitstekend is, spreekt uit de volgende gegevens. 

‘Jaarlijks organiseert de sportdienst met twee 
sportverenigingen een initiatiemoment in de scholen 
tijdens de lessen L.O.,’ zegt Geert Depree. ‘Zo leren 
de kinderen onze sportclubs kennen. In 2008 was dit 
krachtbalclub Atlas Varsenare en Judoclub Varsenare. In 
2009 was dit terug Atlas Varsenare, maar dat met Fighting 
Spirit. Vorig jaar kwamen Karateclub Jabbeke en Judoclub 
Varsenare aan de beurt. 

Onze schoolsportdagen zijn uniek in de regio! Tijdens 
de laatste volle week van het schooljaar organiseert de 

sportdienst op en rond het recreatiedomein ’t Klein 
Strand en in de sportaccommodatie van Jabbeke en 
Varsenare een sportevenement voor alle schoolgaande 
kinderen. Reeds 15 jaar zijn we goed voor een divers 
sportaanbod voor telkens een 1500 kinderen. Dit jaar 
gaan de schoolsportdagen door van maandag 20 juni 
tot en met donderdag 23 juni 2011. En ook hier doet 
het gemeentebestuur grote inspanningen. Vroeger 
kostte dit 6 euro per leerling, nu opteren we om deze 
schoolsportdagen gratis aan te bieden aan onze jeugd.’

ONDERSTEUNING

Naast pure financiële ondersteuning via subsidies, 
probeert Jabbeke ook om via diverse maatregelen de 
sportparticipatie van de jeugd te bevorderen. 

Zo kunnen de lokale scholen de sporthal afhuren aan het 
minimumtarief van 1,65 euro en is er een gemeentelijke 
subsidie van 15 euro per leerling. 

Het materiaal van de gemeentelijke uitleendienst wordt 
gratis ter beschikking gesteld van de erkende Jabbeekse 
verenigingen. Sportkampen van de lokale verenigingen 
worden ondersteund en dit jaar ging er in SPC Varsenare 
een cursus ‘jeugdsportcoördinator’ door. 

In samenwerking met de IGOS gemeenten , Beernem – 
Brugge – Damme – Jabbeke – Oostkamp – Torhout en 
Zedelgem, worden er jaarlijks een aantal sportevenementen 
georganiseerd: een zwemmeeting voor de kinderen van 
het derde en vierde leerjaar, een minivoetbaltornooi voor 
het vijfde en zesde leerjaar of de sportkriebels voor alle 
jongeren vanaf 8 jaar. 

Na het succes van vorig jaar zal de burensportdienst IGOS 
in samenwerking met de Provinciale Sportdienst en Bloso 
op donderdag 7 juli 2011 deze Sportkriebels organiseren 
op het domein ’t Klein Strand en het Bogaertstadion. 
Alle schoolgaande jeugd krijgt een toffe en sportieve 
vakantieactiviteit aangeboden, maar ook gezinnen zijn van 
harte welkom.

Belangrijke data voor de Jabbeekse jeugd zijn dan ook 
de Schoolsportdagen (20 - 23 juni) en de Sportkriebels 
(7 juli). Tevens is er tijdens de jaarlijkse viering van de 
sportlaureaten (medio maart) ook altijd aandacht voor 
jonge sporters die excelleren in hun sportieve hobby.

SPORTTAK AANTAL KINDEREN/JONGEREN AANTAL AANGESLOTENEN
Voetbal 648 1020
Andere ploegsporten 75 214
Slagsporten (badminton, tennis,...) 512 1297
Individuele sporten (atletiek, judo, 
zwemmen, turnen,...)

658 1133

Parasporten (vissen) 11 183
Wielersport 3 189

Meer info over de mogelijkheden om aan jeugdsport 
te doen, kan men bekomen bij de Sportdienst Jabbeke, 
Gino Jonckheere, Oude Dorpsweg 58 te Varsenare, 
050- 81 02 06 of sportdienst@jabbeke of  www.
jabbeke.be.
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de SamenWerKing met de SCHOLen
Steeds meer steden en gemeenten voeren een actief lokaal beleid voor welzijn, jeugd, sport, cultuur, milieu,... 
Ze ondersteunen plaatselijke projecten of samenwerkingsverbanden, organiseren de samenwerking tussen 
diensten, voorzieningen en instellingen en stimuleren een gemeenschappelijke visie. Naar aanleiding van het 
lokaal fl ankerend onderwijsbeleid en de vragen vanuit de scholen om bijkomende gemeentelijke inspanningen, 
werd in de gemeenteraad van 22 september 2008 goedkeuring gegeven aan een samenwerkingsprotocol.

Steeds meer steden en gemeenten voeren een actief lokaal beleid voor welzijn, jeugd, sport, cultuur, milieu,... 
Ze ondersteunen plaatselijke projecten of samenwerkingsverbanden, organiseren de samenwerking tussen 
diensten, voorzieningen en instellingen en stimuleren een gemeenschappelijke visie. Naar aanleiding van het 
lokaal fl ankerend onderwijsbeleid en de vragen vanuit de scholen om bijkomende gemeentelijke inspanningen, 
werd in de gemeenteraad van 22 september 2008 goedkeuring gegeven aan een samenwerkingsprotocol.

SAMENWERKINGSPROTOCOL

Naast de huidige inspanningen die de gemeente Jabbeke 
reeds leverde (gemeentelijke subsidie, schoolvoorstel-
lingen en -sportdagen, medewerking van de uitleendienst 
en vervoer, het gebruik van de sporthallen en culturele 
centra, vrijstelling van de gemeentelijke retributie op rest-
afval en gemeentelijke tussenkomsten via de dienst Ge-
meentewerken) ten aanzien van de scholen werd via het 
samenwerkingsprotocol een aantal bijkomende gemeen-
telijke inspanningen vastgelegd.

DE MAATREGELEN

In het samenwerkingsprotocol werden alvast volgende bij-
komende gemeentelijke inspanningen vastgelegd:

• De gemeentelijke subsidie per leerling werd 
  opgetrokken van 7.5 euro per kind
 naar 15 euro per kind.
• De gemeentelijke vrijstelling op de retributie op
 restafval werd behouden.
• De bestaande samenwerking rond de gratis ge- 
 meentelijke uitleendienst en vervoer en  m.b.t. 
 het gebruik van de sporthallen en culturele centra
 aan gunsttarief blijft behouden.
• De gemeente Jabbeke zorgt er voor dat er bij de
 organisatie van de schoolvoorstellingen  en 
 -sportdagen geen ouderbijdrage wordt gevraagd.
• De gemeente Jabbeke verzorgt verder de buiten-
 schoolse kinderopvang in elke deelkern.
• Scholen die een beroep doen op de dienst Ge-
 meentewerken voor een occassionele tussen-
 komst in het onderhoud, vergoeden hiervoor
 twintig euro per uur per werkman of dertig euro
 per uur per werkman met vrachtwagen, kraan of
 graafmachine.

KOSTENPLAATJE VOOR DE GEMEENTE

Het geheel van de ondersteuning van de scholen, de 
buitenschoolse kinderopvang, de verzorging van het veilig-
heidsaspect en de schoolse aspecten van het jeugdbeleid 
worden door de gemeentelijke medewerkers geraamd op 
een jaarbudget van 158.695 euro.

FINANCIEEL OVERZICHT

Om een duidelijker beeld te geven van de inhoud van deze 
gemeentelijke tussenkomst, wordt hieronder een beknopt 
fi nancieel overzicht gegeven:

• Subsidie scholen (15 eur/lln.) - 17.640 euro
• Schoolvoorstellingen - 7.500 euro
• Schoolsportdagen - 5.500 euro
• Voordeel uitleendienst/vervoer - 3.000 euro
• Voordeel afhuring sporthallen en gemeentelijke
 culturele centra - 3.190 euro
• Occassionele tussenkomsten in het onderhoud -
 750 euro
• Gemeentelijke vrijstelling op de retributie op 
 restafval - 750 euro
• Voordeel via de werking van de bibliotheek - 
 1.500 euro (raming)
• Gemeentelijke organisatie buitenschoolse kin-
 deropvang per gemeente - 104.294 euro
• Inzet PWA-medewerkers te Jabbeke en te Var-
 senare - 2.928 euro
• Lasten fi nanciering en onderhoud schoolgebouw
 te Stalhille - 11.643 euro

Inforedactie laat graag ook even de scholen aan bod. 
Voor de artikelen zoals hierna kregen wij hun medewerking.

Het is geen toeval dat er in onze gemeente veel archeolo-
gische vondsten zijn gedaan. Jabbeke ligt op het grensge-
bied van de kustvlakte en de bosrijke zandstreek. Op een 
hoge zandrug liep een Romeinse weg die de Romeinse 
versterkingen van Oudenburg en Aardenburg verbond. 

De weg volgt wellicht een oud tracé dat reeds tijdens de 
prehistorie werd gebruikt. Vandaag kan je dit tracé nog 
steeds volgen. Vanuit Oudenburg komt hij Jabbeke binnen 
via de Ettelgemstraat. Vanaf het centrum tot Varsenare 
volgt hij respectievelijk de Varsenareweg en de Ouden-
burgweg, om vanaf het centrum van Varsenare over te 
gaan tot de Zandstraat. Langs dit tracé zijn ook in Brugge 
en Oudenburg talrijke archeologische vondsten gedaan.

Al in de Romeinse tijd lag Jabbeke op een kruispunt van 
wegen. De historische re-enactment van een Romeinse 
markt komt er dus niet toevallig op ons grondgebied: 
handel fl oreerde vaak op dergelijke kruispunten. Onze 
voorouders deden aan zoutwinning, hoedden schapen 
voor de wol die als grondstof diende voor een bloeiende 
textielnijverheid en onderhielden handelscontacten met 
het Rijnland, Noord-Frankrijk, Engeland en Scandinavië.

De Romeinse aanwezigheid in onze contreien wordt alge-
meen in de kijker gezet. In het gemeentehuis van Jabbeke 
staat een infozuil met alle informatie over opgravingen in 
Jabbeke. In september worden er buurtfeesten georgani-
seerd op het traject, en ook in de ons omliggende ge-
meenten  worden allerlei activiteiten georganiseerd 
www.ginter.be
www.uitgoedebron.info

cultuur

JABBEKE 10U30 - 18 UUR
hoek Varsenareweg en Vlamingveld
gaLLO-rOmeinSe marKt
Op deze ambachtenmarkt ontmoet je heel wat Gallo-
Romeinen in volle actie: houtbewerkers, juweelmakers, 
smeden, wevers en ververs van kleren; zelfs een kapster zal 
aanwezig zijn. De verkopers geven uitleg over hun beroep en 
handelswaren. Je kan er ook allerlei Romeinse hapjes proe-
ven. Ongetwijfeld een leerrijke en plezierige ervaring! 
Deze activiteit heeft plaats binnen het kader van de tentoon-
stelling 'Uit goede bron' over de nieuwe inzichten over de 
oudste geschiedenis van Brugge en omstreken. De tentoon-
stelling, georganiseerd door Raakvlak, de intergemeentelijke 
dienst voor archeologie in Brugge en Ommeland samen met 
het Bruggemuseum, gaat door in het Gruuthuse-paleis van 8 
april tot 18 oktober 2011.
org: Raakvlak ism Gemeente Jabbeke
inl: cultuurdienst, 050/810 204
 cultuur@jabbeke.be
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Keer terug naar de Wieg Van JaBBeKe
Op 15 mei organiseert de gemeente Jabbeke in samenwerking met Raakvlak en Erfgoedcel Brugge een 
Gallo-Romeinse markt op haar grondgebied. De markt vindt plaats aan de rand van de Romeinse weg die 
door onze gemeente heeft gelopen. De route van deze weg is namelijk nog altijd te volgen in het moderne 
stratenplan.

boven:
Tijdens een historische re-
enactment keer je als het ware 
terug in de tijd.

links
Vanaf 1500 vóór Christus ve-
randerde het kustgebied gelei-
delijk in een waddengebied. Eb 
en vloed schuurden kreken en 
getijdengeulen uit, die vervol-
gens weer verzandden.
digitale landschapsreproductie 
- copyright Bruggemusea

ZOndag 15 mei 2011

. Brugge

. Jabbeke. Oudenburg

. Torhout



De vrije basisschool ‘t Boompje ligt in het landelijke Stal-
hille. De natuur komt dan ook regelmatig aan bod tijdens 
de schoolloopbaan van de kinderen. Iedereen wil dat zijn 
kind gelukkig is, zich goed voelt op school. In ‘t Boompje 
delen de leerkrachten die bezorgdheid met ouders, elke 
dag. De leerlingen worden waarden en normen bijgebracht 
in een sfeer van christelijke naastenliefde, dat wil zeggen 
dat alle kinderen niet vrijblijvend worden opgevoed, maar 
er wordt hen ook niets worden opgedrongen.

De school bestaat uit twee kleuterklassen en zes lagere 
klassen. Alle hoofdvakken in het lager worden afzonder-
lijk gegeven. Wereldoriëntatie, muzische vorming en gods-
dienst worden per graad gegeven. Het schoolteam doet 
al het mogelijke opdat elke leerling bij ons op school 
een sterke betrokkenheid en welbevinden zou ervaren, 
zich volledig kan ontwikkelen in een hartelijke en veilige 
school. Er wordt gewerkt met eigentijdse werkvormen, 
het onderwijs sluit aan bij de leefwereld van het kind. We 
streven naar succeservaringen bij kinderen en zo komen  
we tot een positief leerresultaat. Het zelfvertrouwen 
wordt zo enorm versterkt. Tijdens het jaar worden ver-
schillende educatieve uitstappen georganiseeerd voor alle 
klassen, met als toppers de stads- en sneeuwklassen.

De pluspunten van de school liggen in de niveaugroepen 
lezen en zwemmen, de kleine leeftijdsgroepen, de com-
puterklas met internet, de aangepaste turnlessen voor 
zowel kleuters als lager en het speelplaatsspelen per groep.

Contactgegevens van de school

Adres:  Vrije Basisschool ‘t Boompje
  Cathilleweg 82
  8490 Stalhille
Tel. school:  050/81 42 98
Tel. directie:  050/39 55 45
Webstek: http://hetboompje.blogspot.com
Email:  hetboompje@telenet.be

De vrije basisschool De Loopbrug is een school waar kin-
deren, ouders en leerkrachten een loopbrug willen zijn 
voor alle kinderen op verschillende belangrijke schar-
niermomenten in hun leven. Van peuter naar kleuter, van 
kleuter naar lager schoolkind en van lager schoolkind naar 
jong volwassene. 

Het hedendaagse onderwijssysteem is in volle evolutie. De 
opvoeding dient een evenwicht te zoeken tussen de snel 
wisselende opvattingen en de vele verwachtingen van de 
moderne samenleving.

De vorming van jonge mensen - in nauwe samenwerking 
met de ouders - is voor onze leerkrachten en de directie 
een enorme uitdaging. Onderwijs is niet alleen kennisover-
dracht en ook niet neutraal noch waardenvrij. Daarom is 
het noodzakelijk dat we duidelijk vertellen wat er wordt 
beoogd met het christelijk pedagogisch project. Wat wil-
len we met de school? Welke doelen streven we na? Wat 
is onze inspiratie?

Met de school willen we een ‘een loopbrug zijn’, ver-
trekkend vanuit vijf pijlers: een schooleigen, christelijke 
identiteit, een degelijk onderwijsaanbod, conform de eind-
termen en de leerplannen, een doeltreffende didactische

aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat, een brede 
zorg voor de ontplooiing van elk kind, zowel zwak als 
hoogbegaafd en de school als gemeenschap en als organi-
satie.

Contactgegevens van de school

Adres:  Vrije Basisschool De Loopbrug   
  Vedastusstraat 96 - 8490 Zerkegem
  Oostmoerstraat 8 - 8490 Snellegem
Tel. Zerkegem:  050/81 18 10
Tel. Snellegem:  050/81 31 45
Webstek: www.vbsdeloopbrug.be
Email:  basi.zerkegem@skynet.be (Zerkegem)
  vbs.zerkegem@skynet.be (Snellegem)

In 1885 werd te Varsenare een vrije basisschool opgericht. 
De school kreeg in 1983 een eigen naam: ‘De Wassenaard’. 
Hierin herkennen we drie woorden: ‘wassen’, ‘aar’ en ‘aard’.
‘Wassen’ betekent groeien, opgroeien naar volwassen-
heid. We streven naar de ontwikkeling van de totale per-
soon, waarbij kennis belangrijk is, maar ook de sociaal-
emotionele vaardigheden. 
Het stimuleren van de motorische ontwikkeling vormt 
een derde, maar zeker niet minder belangrijke pijler in het 
aanbod. Tot slot willen we de kinderen ook in hun mu-
zische of creatieve ontplooiing stimuleren en begeleiden. 
In het logo herkent u duidelijk de ‘aar’ van de tarwe. Die 
aar staat symbool voor de eenheid en de verbondenheid 
van vele ‘graankorrels’: de kinderen, de ouders, de leer-
krachten, de vrijwilligers, de directie en het schoolbestuur. 
Ze bouwen elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en 
zorg aan één geheel: De Wassenaard. Via de term ‘aard’ 
willen we iedereen de ruimte geven om te groeien vanuit 
de eigen aard en op het eigen ritme. Dit betekent dat we 
de eigenheid van elk kind willen respecteren. Dit doen we 
door heel veel concrete maatregelen te nemen waardoor 
de kinderen bij wie de ontwikkeling niet zo vlot loopt, 
toch nog enkele stappen kunnen zetten in hun ontplooiing 
en zich daarbij gelukkig voelen.

De tarwehalm op het veld wiegt heen en weer in de wind, 
maar knakt niet af omdat de stengel stevig en buigzaam 
is. Zo krijgen de kinderen in ‘De Wassenaard’ een stevige 
basis met een ruime kijk op de wereld, waarop verder kan 
gebouwd worden.

Contactgegevens van de school

Adres:  Vrije Basisschool De Wassenaard
  Westernieuwweg 5
  8490 Varsenare
Tel. school:  050/38 65 43
Webstek: www.dewassenaard.be
Email:  directie@dewassenaard.be

Basisschool Permeke is een school met ademruimte voor 
ieder kind. Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen 
interesses, talenten en ambities. Gelijke onderwijskansen 
en maximale leerwinst voor elke leerling nastreven door 
een aanpak op maat, dat is het engagement van ons jong 
en dynamisch team.

In deze veilige, familiale en vertrouwde omgeving kunnen 
zij zich verstandelijk en creatief ontplooien. Basisschool 
Permeke vormt verdraagzame, respectvolle, geëngageerde, 
zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden. 

De school legt de nadruk op vernieuwing. Alle klassen zijn 
voorzien van een grondige opknapbeurt. Nieuwe vloeren, 
een mooi kleurtje op de muren, nieuw meubilair, kortom 
een aangename leeromgeving die voor optimale leerwinst 
zorgt. Tevens bezitten we vier digitale schoolborden, een 
interactieve manier van lesgeven waardoor de leerlingen 
nog aandachtiger en met meer plezier de lessen volgen. 

Belangrijke troeven liggen in de nieuwe leermethodes, 
aangepast aan de eindtermen, de computerklas, de voor- 
en naschoolse opvang op school, het naschools turnen op 
vrijdag, de avondstudie van maandag tot en met donder-
dag, het eigen busvervoer met ophaaldienst en het feit dat

leerlingen van de derde kleuterklas wekelijks gaan zwem-
men, zodoende dat bijna alle kleuters op het einde van de 
kleuterschool een brevet van 25 meter of meer behalen. 
In basisschool Permeke begint het allemaal!

Contactgegevens van de school

Adres:  Basisschool Permeke
  Varsenareweg 7c
  8490 Jabbeke
Tel. school:  050/81 14 02
Webstek: www.permekeschool.be
Email:  bs.jabbeke@g-o.be
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De Klimtoren bestaat dit jaar 180 jaar. In 1831 begon ze 
als spin- en leerschool onder leiding van mevrouw Mest-
dagh. Op vandaag is De Klimtoren een groeiende school 
die steeds in uitbreiding is. Toen mevrouw Buyse als di-
recteur startte waren er 290 kinderen, op vandaag is dat 
aantal gegroeid naar 431. Dat betekent dat er op zoek 
moest gegaan worden naar extra ruimte. In 2005 kreeg de 
school het kloostergebouw - dat tussen de lagere en kleu-
terschool ligt - cadeau van de Zusters van Onze-Lieve-
vrouw van Zeven Weeën. Met beperkte middelen werd 
dit verbouwd tot een warme gezellige school met drie 
extra kleuterklassen, een leraarslokaal, een nieuwe com-
puterklas en een slaapklasje voor de nieuwe peutertjes. 
Opmerkelijk is dat 104 kinderen niet van Jabbeke zelf zijn. 
Iedereen is echter welkom, ongeacht de levensovertuiging 
van de ouders. Wij proberen, ondanks het grote aantal kin-
deren, een warm nest te blijven, waar iedereen zich thuis 
voelt en waar een positief klimaat wordt geschapen om 
breed te ontwikkelen. Dit staat ook duidelijk omschreven 
als positief kenmerk van de schooldoorlichting.

We hebben het geluk over een dynamisch team te be-
schikken waar meer ervaren leerkrachten en jongere 
leerkrachten heel goed samenwerken en leren van beide 
kanten. Iedereen zet zich 100% in om degelijk onderwijs 

te verschaffen en de kinderen op hun totale ontwikkeling 
te stimuleren tot fi jne persoonlijkheden met een brede 
visie. Ook op het vlak van ICT staan we niet stil. We blij-
ven ook op dat vlak innoveren met de spiksplinternieuwe 
computerklas, de digitale schoolborden en de skoolmate-
laptops voor kleuters.

Contactgegevens van de school

Adres:  Vrije Basisschool De Klimtoren
  Kapellestraat 16
  8490 Jabbeke
Tel. school:  050/81 27 14
Webstek: www.klimtoren.be
Email:  info@klimtoren.be
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2010 in een nOtendOP

Actieve jeugdleden    1.705
Actieve meisjes    883
Actieve jongens    822
Jeugduitleningen    78.484
Bezit jeugdboeken    28.811
Nieuwe aankopen    1.750

JABBEEKSE JEUGD LEEST WEL DEGELIJK

De werkingscijfers voor 2010 bewijzen het onte-
gensprekelijk: de -18-jarigen vinden probleemloos de weg 
naar de gemeentelijke bibliotheek. 

Zij vormen zelfs de grootste gebruikersgroep. Jaarlijks be-
zoeken meer dan 1.700 jeugdige enthousiastelingen één 
van de vier gemeentelijke bibliotheken; dat komt neer op 
een percentage van 64% van de Jabbeekse jeugd. 

Traditioneel zijn meisjes grotere boekenfans dan jongens, 
respectievelijk is 70% en 58% van hen actief lid van de 
bibliotheek. Alles samen zijn de 0- tot 17-jarigen samen 
goed voor het gebruik van bijna 80.000 jeugdboeken. De 
Jabbeekse jeugd leest wel degelijk! 

De grote interesse in boeken die er leeft bij de Jabbeekse 
jongeren is mede veroorzaakt door de vele inspanningen 
die alle scholen elk jaar opnieuw doen. 

Naast de eigen schoolinitiatieven is er een zeer fi jne sa-
menwerking tussen de bibliotheek en de school waar de 
schoolgaande jeugd enkel voordeel uithaalt. Elke leerling 
komt in de loop van het schooljaar op verschillende wij-
zen met literatuur en de bibliotheek in contact. 

Door wekelijkse klasbezoeken, auteurslezingen, boek-
zoektochten, workshops en tentoonstellingen krijgen zij 
de leesmicrobe te pakken.

WILT U ONLINE VERLENGEN?
Stap 1: Vul uw gegevens in = lenersnummer + geboorte-
datum. (Voer bij uw rijksregisternummer enkel cijfers in, 
geen streepjes of tekens.)
Stap 2: Klik op aanmelden.
Stap 3: Klik op ‘mijn uitleningen, met verlengmogelijkheid’.
Stap 4: Wil u alles verlengen? Klik op ‘Alles Verlengen.’
Wil u slechts enkele titels verlengen? Selecteer de titels 
die u wil verlengen en druk op ‘Verlengen selectie.’
Stap 5: Gaat u akkoord, klik dan op ‘Doe verlenging’.
Stap 6: Vergeet niet om achteraf de catalogus te sluiten of 
om af te melden. Dit is zeker belangrijk als u op een com-
puter werkt die door meerdere mensen gebruikt wordt.

WILT U ONLINE RESERVEREN? 
Stap 1: Zoek het bibliotheekmateriaal op dat u wil reser-
veren via onze online catalogus.
Stap 2: Dubbelklik op de titel van het bibliotheekmateriaal 
dat u wil reserveren.
Stap 3: Klik op het balkje “reserveren” in de linkermenu.
Stap 4: Vul uw gegevens in = lenersnummer + geboorte-
datum. (Voer bij uw rijksregisternummer enkel cijfers in, 
geen streepjes of tekens.)
Stap 5: Klik op aanmelden.
Stap 6: Klik op ‘Plaats reservatie’.
Stap 7: Vergeet niet om achteraf de catalogus te sluiten 
of om op ‘thuispagina’ te klikken. Dit is zeker belangrijk 
als u op een computer werkt die door meerdere mensen 
gebruikt wordt.

uitLeentOPPerS in 2010

Kaatje’s verkleedkoffer - Pascal Vermeersch
De schildpad - Gert Verhulst

Mijn juf doet raar - Pieter Van Oudheusden
Het sprookje in de bal - Marc De Bel

Welkom op kasteel Vrekkenstein - Geronimo Stilton
100% love zomerkriebels - Niki Smith

Verkozen - Cast en Cast

Jeugd en BiBLiOtHeeK - een gOede COmBinatie
‘De jeugd van tegenwoordig leest niet meer’ blokletteren vele media de jongste jaren. Ontlezing van de 
kinderen zou worden veroorzaakt door de computer en vooral door het gebruik van het internet. Hoe zit het 
nu met de lezende jeugd in Jabbeke?
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Voorlopig zal je de gemeen-
telijke vrachtwagen nog niet 
tegenkomen in zuiderse 
landen. De straal is beperkt 
tot 300 km.

Leg een SPeeLStraat VOOr Je deur
Spelen op straat, ravotten met de kinderen van de buren, de straat volkliederen met stoepkrijt, een partijtje 
badminton vlak voor de deur, … welk kind droomt er niet van? De speelstraat maakt het mogelijk!  Eén 
week lang worden verkeer en geparkeerde auto’s uit de straat gebannen en krijgen spelende kinderen (én 
volwassenen!) alle ruimte.
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Een speelstraat is een bewonersinitia-
tief: u vraagt als bewoner zelf om van 
uw straat een speelstraat te maken 
en de weg één week lang af te sluiten 
voor het verkeer van 14 u tot 19 u. 

Buiten spelen is positief voor de ont-
wikkeling van kinderen, ze maken 
nieuwe vriendjes, spelen anders en 
creatiever. 
Bovendien bevordert een autoloze 
straat het buurtleven.

STAPPENPLAN

De organisatie van speelstraten ge-
beurt via een stappenplan en timing. 
elke aanvraag dient te worden in-
gediend voor 15 mei 2011 via het 
daartoe bestemde aanvraagformulier. 
dat u kunt aanvragen via het email-
adres jeugddienst@jabbeke.be.

Na goedkeuring door het college van 
burgemeester en schepenen bezorgt 
de jeugddienst aan de aanvrager een 
bewonersbrief en een bewo-
nersenquête die de andere inwo-
ners informeert over het initiatief.

Indien meer dan de helft van de be-
woners (geteld volgens de huisnum-
mers) zich akkoord verklaart, dienen 
de bewonersenquêtes, samen met de 
volledige gegevens van de meter en 
de peter te worden ingediend bij de 
gemeentelijke jeugddienst.

WAT DOET DE GEMEENTE? 

Het gemeentebestuur Jabbeke levert 
het materiaal (afsluithekken) voor 
de wegafbakening, een verkeersbord 
C3 met onderbord ‘speelstraat 
van 14u tot 19u’. 

Daarnaast biedt het gemeentebe-
stuur Jabbeke onder andere vijf reu-
zegezelschapsspelen aan voor ge-
bruik in de speelstraat. 

Uiteraard kan er door de bewoners 
en kinderen steeds voor een aanvul-
ling gezorgd worden.

De organisatie van speelstraten 
gebeurt als bewonersinitiatief 
in samenwerking met een me-
ter- en peterschap (doorgaans zal 
dit opgenomen worden door de 
aanvrager(s)). 

De samenwerking tussen de meters 
en peters van de speelstraat en het 
gemeentebestuur Jabbeke wordt 
vastgelegd in een afsprakennota.

Dit jaar organiseert de 
gemeente Jabbeke op-
nieuw de speelstraten. 

Dit impliceert dat er 
gedurende de zomer-
vakantie in elke (deel)
gemeente minstens 
één keer een speel-
straat wordt georgani-
seerd voor een periode 
van één week.

BELANGRIJKE VOORWAARDEN

• De (kandidaat)speelstraat heeft een
  maximumsnelheid van 50 km/h.
• De straat ligt in een wijk met een
  woonkarakter.
• De straat heeft geen (belangrijk)
  doorgaand verkeer.
• De straat heeft geen doorgaand
  openbaar vervoer.
• Meer dan de helft van de bewoners
  gaat akkoord met de inrichting van  
  een speelstraat.

SP
EE
LST

RA
AT

19

gemeenteLiJK KamPVerVOer
De gemeente Jabbeke heeft een rijk verenigingsleven en biedt hieraan ook fi nanciële, logistieke en materiële 
ondersteuning, waaronder ook kampvervoer. Alle erkende jeugdverenigingen van de gemeente Jabbeke die 
tijdens de loop van het werkingsjaar een meerdaags kamp organiseren, kunnen ondersteuning krijgen bij het 
vervoer van kampmateriaal. 

VOOR JEUGD- EN JONGERENVERENIGINGEN

Binnen de voorwaarden van het gemeentelijk reglement 
op het kampvervoer kan elke erkende jeugd- en jonge-
renvereniging van de gemeente Jabbeke - die haar wer-
king heeft op het grondgebied - een beroep doen op de 
gemeentelijke dienstverlening voor het vervoer van mate-
riaal en/of bagage. Onder vervoer wordt in het reglement 
het vervoer ten behoeve van een jeugd- of jongerenver-
eniging naar een kampplaats of vervoer voor een vor-
mingsmoment van de leiding verstaan.

KAMP EN KAMPPLAATS

Onder een kampplaats wordt een accommodatie verstaan 
voor overnachting, hetzij onder de vorm van een kamp-
huis, hetzij onder de vorm van een tentenkamp verstaan. 
Onder kamp wordt een voor de eigen leden georganiseer-
de activiteit met een minimum van vier overnachtingen, 
waaraan tenminste tien leden deelnemen - leiding niet in-
begrepen - verstaan.

WERKWIJZE

Het vervoer van materiaal en/of bagage naar een kamp-
plaats moet door de jeugd- en jongerenvereniging worden 
aangevraagd in een schrijven aan het college van burge-
meester en schepenen en dit voor 19 juni van het des-
betreffende werkingsjaar. Per groep binnen elke jeugd- en 
jjongerenvereniging is er één vervoer per kalenderjaar 
mogelijk (waarbij leiding ook als groep wordt beschouwd). 
Een vervoersopdracht omvat zowel het brengen als het 
terughalen van het materiaal en/of bagage.

Per beslissing van het college van burgemeester en sche-
penen kan er voor maximaal twee van deze vervoersop-
drachten per jeugd- en jongerenvereniging toestemming 
verkregen worden voor buitenlands vervoer. Deze even-
tuele aanvragen zijn echter gebonden aan een radius van 
300 kilomter, te rekenen vanaf het vertrekpunt. Alle even-
tuele extra formaliteiten en kosten voor dit buitenlands 
vervoer zijn voor rekening van de aanvrager.

MEDEWERKING VAN DE AANVRAGERS

De aanvragers staan zelf in voor het laden en het lossen 
van het materiaal en/of bagage. Zij duidt daartoe min-
stens twee begeleiders aan, waarvan minstens één meer-
derjarige. Tevens worden er vanuit de jeugd- of jongeren-
vereniging één of twee personen aangesteld die met de 
vrachtwagen meereizen. Deze begeleiders zijn door de 
gemeente Jabbeke tijdens de rit verzekerd voor stoffelijke 
en lichamelijke schade.

2010 7 AANVRAGEN Comblain-la-tour, Melle, Zelem, Beerse, Friesland, Sleidinge (2x)
2009 6 AANVRAGEN Sint-Genesius-Rode, Erezée, Dohan, Westmalle, Verrebroek (2x)
2008 5 AANVRAGEN Durbuy, Kessel, Essen, Heemskerk, Sint-Pieters-Voeren
2007 4 AANVRAGEN Ortho, Berlare, Kapellen, Le Mesmil



Het succes van de buitenschoolse kinderopvang en de 
vakantiespeelpleinwerking Speelkriebels leidt er toe dat er steeds 
teveel aanvragen zijn in verhouding tot de beschikbare capaciteit. 
Daarvoor werd door de gemeenteraad een prioriteitenreglement 
goedgekeurd. Gelukkig moet er zelden geweigerd worden voor 
kinderen uit Jabbeke.

De regeling: 

Toelatingsvoorwaarden: 
 
• Enkel voor kinderen van werkende ouders en op het grondgebied 
van de gemeente gevestigde zelfstandigen. Hiervoor wordt voor 
de betreffende vakantie een attest gevraagd van de werkgever 
van beide ouders. Voor zelfstandigen wordt een verklaring op eer 
gevraagd, waaruit blijkt dat zij zelf volledig beroepsactief zijn.
• Aanvragers moeten het aanvraagdossier volledig ingevuld hebben 
en meewerken aan het onderzoek van de dienst.
• Ze mogen niet in het geval zijn van verval van aanspraak op 
dienstverlening na beslissing van het schepencollege (wanbetaling, 
grove nalatigheden, ongewenst gedrag, …).

Volgorde van de voorrangsregeling: 

• Voor inwoners van Jabbeke, waarbij de personeelsleden van 
gemeente en OCMW gelijkgesteld worden. Binnen deze categorie 
voorrang voor de kinderen tot en met 6 jaar. Daarna voorrang voor 
broers en zussen van de groep onder (1). Tenslotte voorrang voor 
de jongste volgens de geboortedatum.
• Voor kinderen die school gaan op het grondgebied van de 
gemeente Jabbeke. Binnen deze groep voorrang voor de jongste 
volgens geboortedatum.
• Voor één van de ouders tewerkgesteld op het grondgebied van 
de gemeente.
• Voor de grootouders en familie woonachtig in Jabbeke en die op 
geregelde basis instaan voor de opvang.

Na afsluiting van de kandidatenlijst wordt de rangregeling 
opgemaakt en wordt de aanvaarding of weigering betekend aan de 
aanvragers. Indien tijdens de vakantieperiode plaatsen vrij komen, 
dan kunnen die opgevuld worden volgens de bekomen rangorde. 
Bij uitputting van de bekomen rangorde kunnen de plaatsen 
toegewezen worden volgens de eerste inschrijving na afsluiting van 
de kandidatenlijst.

BuitenSCHOOLSe ‘HarLeKiJn’ Biedt KWaLiteit
De buitenschoolse kinderopvang werkt met een team van 17 personeelsleden en 1 coördinator. 
De begeleiding volgt, naast de wekelijkse overlegmomenten, regelmatig bijscholing, zodat zij met 
enthousiasme en kennis van zaken de kinderen kunnen begeleiden in hun vrije tijd. Kinderen krijgen 
de mogelijkheid om, voorschools, naschools, op woensdagnamiddag, op een schoolvrije dag of op 
een vakantiedag, te spelen in leeftijdsgemengde groepen als met kinderen van dezelfde leeftijd. 
De opvang gebeurt op een zo veilig mogelijke manier en gebeurt in gezellig ingerichte plaatsen, waarbij de 
nadruk ligt op vrij spel. 
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De buitenschoolse kinderopvang ‘Harlekijn’ verleent een 
dienst aan ouders om de combinatie gezin en werk mogelijk 
te maken. Op die manier hoeven ouders zich geen zorgen 
te maken bij een bijvoorbeeld een uitgelopen vergadering. 
Tussen de scholen en de buitenschoolse bestaat immers de 
afspraak dat alle kinderen die overblijven op de speelplaats 
mee gaan naar de buitenschoolse opvang. Om de kwaliteit 
te kunnen garanderen werkt de dienst buitenschoolse 
kinderopvang nauw samen met de verschillende scholen 
van de Gemeente Jabbeke, PWA en de verschillende 
gemeentediensten (cultuur-jeugd-sport). 

Zo wordt er tijdens de schooldagen, op piekmomenten, 
samengewerkt met vrijwillige leerkrachten van de scholen, 
om een begeleid moment te organiseren. Dit begeleid 
moment bestaat meestal uit de organisatie van studie. 
Maar afhankelijk van de leerkracht kan dit eveneens een 
sportactiviteit zijn.

Bij overbezetting kan de begeleiding gebruik 
maken van de infrastructuur van de scholen en 
de gemeente, om met een groep kinderen een 
spel-, sport- of een voorleesmoment in te lassen. 
De dienst doet eveneens een beroep op PWA medewerkers 
voor een extra ondersteuning tijdens de piekmomenten. 

Voor de paas- en zomervakantie heeft de dienst naar 
aanleiding van het ongenoegen van de bevolking ivm de 
speelpleinwerking, sinds juli 2007, het project ‘Speelkriebels’ 
opgestart. Dit project bestaat uit een samenwerking 
tussen medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang 
en animatoren en jobstudenten (hoofdanimatoren).

Op die manier wordt het beste van beide initiatieven 
gecombineerd. Goede kwalitatieve kinderopvang biedt 
kinderen niet enkel veiligheid, verzorging en geborgenheid, 
maar stimuleert kinderen ook in hun fysische en psychische 
ontwikkeling. 

Opdat de samenwerking goed zou verlopen worden de 
animatoren en hoofdanimatoren tijdig geselecteerd en 
geïnformeerd over de algemene werking van ‘Speelkriebels’. 
Zo’n bijeenkomst wordt gepland voor de desbetreffende 
vakanties. Tijdens zo’n bijeenkomst leren de animatoren 
en hoofdanimatoren elkaar in eerste instantie kennen. 
En daarna wordt de werking uiteengezet en worden er 
ideeën uitgewisseld rond de thema’s en activiteiten. 

De bedoeling is dat alle medewerkers tijdens de 
vakantieperiode met eenzelfde visie werken. Net 
voor de start van de zomervakantie wordt er nog een 
vormingsmoment ingelast ivm fantasiespel, animatie, 
begeleidspel, inkleding, vrij spel, improvisatie en 
knutselideeën. 
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PRIORITEITENBELEID VAKANTIES

Op de bijeenkomsten van het team van animatoren en hoofd-
animatoren, alsook binnen het team BKO wordt gewerkt aan 
vormingsmomenten rond fantasiespel, animatie, begeleiding, 
inkleding, vrij spel, inprovisatie en knutselideeën.
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JeugdinSteLLing de ZandBerg
In de Zeeweg te Varsenare bevindt zich het OOOC De Zandberg. De Zandberg is een onthaal-, oriëntatie- en 
observatiecentrum voor kinderen en jongeren en is van start gegaan op 1 maart 1969 in wat vroeger het 
‘moederhuis’ van Varsenare was.

mediSCH PedagOgiSCH inStituut Het anKer

In de Beisbroekdreef te Varsenare/Sint-Andries bevindt zich sinds oktober 1986 vzw Het Anker. Het Anker is 
een medisch pedagogisch instituut (MPI) en een lagere school die een begeleiding en behandeling biedt aan 
kinderen met gedrags- en emotionele problemen en kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

De Zandberg is een jeugdinstelling die, in probleemsitua-
ties, een kortdurende begeleiding aanbiedt aan kinderen 
en jongeren, hun gezin en andere betrokkenen. De begelei-
ding kan ambulant, maar is voornamelijk residentieel. De 
Zandberg biedt plaats aan twintig jongeren, verdeeld over 
twee leefgroepen: een gemengde leefgroep van drie tot 
twaalf jaar en een leefgroep met meisjes van twaalf tot 
achttien jaar.  

Momenteel zijn er negentien jongeren in begeleiding (ne-
gen  in de jongste leefgroep en tien in de oudste leef-
groep). De meeste jongeren komen in het centrum te-
recht na moeilijkheden thuis, op school of in hun vrije tijd. 
De Zandberg wil deze jongeren een rustpunt aanbieden  
in probleemsituaties. 

Jongeren verblijven  zestig dagen (oriëntatie) of maximum 
hondertwintig dagen (observatie) in De Zandberg. Ze wor-
den dagelijks begeleid door de elf leefgroepbegeleid(st)-
ers, een gezinsbegeleiding en een psychologische dienst. 

De meeste kinderen en jongeren blijven, voor zover dit 
mogelijk is, tijdens hun verblijf verder naar school gaan. 
Voor de kleuters en de lagere schoolkinderen wordt er 
samengewerkt met de Permekeschool te Jabbeke of de 
vrije basisschool De Loopbrug te Snellegem. De meisjes 
uit het secundair onderwijs kunnen met de fiets of het 
openbaar vervoer verder naar school. Wanneer dit tijde-
lijk niet mogelijk is, wordt er in De Zandberg een vervan-
gend onderwijs voorzien.

Vrije tijd is voor de kinderen en jongeren die in de Zand-
berg verblijven heel belangrijk. Het zoeken naar een zin-
volle vrijetijdsbesteding die beantwoordt aan de interes-
ses en de mogelijkheden van de jongeren is voor iedereen 
een begeleidingsdoelstelling. Binnen het centrum worden 
de vrijetijdsinvullingen vastgelegd via een planning. 

De begeleiding probeert verschillende vormen aan bod te 
laten komen. Soms sluiten de kinderen extern aan in een 
hobby- of vrijetijdsvereniging, het liefst in de context van 
het gezin, maar soms ook in de gemeente Jabbeke. Daar-
naast wordt er ook samengewerkt met zorgboerderijen 
in de buurt. Een bibliotheekbezoek behoort ook tot de 
activiteiten. Af en toe wordt er voor de oudere meisjes 
samengewerkt met de bibliotheek of de buitenschoolse 
kinderopvang in de zin van het aanbieden van een werk-
leersituatie. 

Tijdens hun verblijf in De Zandberg wordt er, samen met 
de jongeren en andere betrokkenen, gezocht naar de op-
ties voor na hun verblijf. In de eerste plaats worden alle 
mogelijkheden bekeken om de problemen thuis zelf op 
te lossen. Slechts wanneer dit (tijdelijk) niet mogelijk is, 
wordt er doorverwezen naar andere voorzieningen en 
diensten. 

Meer informatie vindt u op www.zandberg.be.

In Het Anker wordt geprobeerd om de gebruiker en zijn 
netwerk sterker te maken en hem te leren omgaan met 
zijn problemen zodat zijn levenskwaliteit verhoogt. Het 
verblijf kan zowel residentieel als semi-residentieel zijn. 
Men kan in Het Anker terecht na doorverwijzing van het 
CLB, een psychiater, …

Kinderen met een gedragsproblematiek kunnen tot nu 
toe enkel op niveau van kleuter- en lagerschoolleeftijd in 
Het Anker blijven. Gebruikers met autisme blijven ook in 
Het Anker voor hun middelbare school en sommigen ook 
daarna. Het Anker ijvert er voor om ook voor de adoles-
centen met gedragsproblemen opvang te mogen voorzien.

Momenteel verblijven er 92 kinderen in het internaat, 
waarvan 16 adolescenten te Snellegem en 7 te Zerkegem. 
23 kinderen verblijven in semi-internaat. Naast de kinde-
ren worden in Het Anker ook 25 volwassenen begeleid 
die gehuisvest zijn in huizen te Varsenare, Zerkegem en Et-
telgem. Tenslotte worden er ook nog 6 mensen begeleid in 
het dagcentrum te Snellegem en 7 personen vallen onder 
het statuut van beschermd wonen. 

Een aantal kinderen met gedrags- en emotionele stoornis-
sen en enkele jongeren met autisme verblijven ook tijdens 
het weekend in Het Anker. De vrije tijd van de kinderen 
uit de kleuter- en lagere school wordt voornamelijk in-
gevuld op het domein in de Beisbroekdreef. Hoewel dit 
niet vanzelfsprekend is, nemen de adolescenten en de vol-
wassenen vaak deel aan het plaatselijk verenigingsleven. 

Er wordt gewerkt met vrijwilligers die de gebruikers per-
soonlijk begeleiden naar culturele of sportieve activiteiten. 

Elke leefgroep en klas heeft jaarlijks enkele doelstellingen 
voor ogen. Projectwerking is een belangrijk middel om 
deze doelstellingen te bereiken. In de meeste projecten 
worden ook de ouders, zussen en broers mee betrokken. 

Zo was er in het najaar een Boekenproject. Met dit 
project wilden de leerkrachten en paramedici de kinderen 
van Het Anker een positieve ervaring met boeken bezor-
gen. Zo koos elke klas een favoriet boek dat dan voor 
elk kind werd aangekocht en het werkinstrument werd 

in de taal-, crea-, ICT- en muzische lessen. In functie van 
het gekozen boek werden heel wat uitstappen georgani-
seerd zoals een bezoek aan het Gravensteen, een struis-
vogelkwekerij, een drukkerij. Tijdens dit project waren 
er regelmatig bezoeken aan de gemeentebibliotheek.

In het MPI werken in totaal 140 mensen. Het gaat om bege-
leiders, psychologen, dokters, therapeuten alsook logistiek 
medewerkers, poets- en keukenpersoneel. Daarnaast zijn 
er in de school ook nog eens 38 mensen tewerkgesteld. 

Meer informatie vindt u op www.vzwhetanker.be.
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tWeede generatie OPVang BiJ Oma SuZanne
In de maand april van 1976 startte Suzanne Compernol als onthaalouder. Suzanne was toen 26 jaar en 
mama van twee kinderen. Als onthaalouder stond je in die tijd rechtstreeks onder toezicht van Kind & Gezin, 
zonder tussenkomst van een dienst en kreeg je 25 BEF per kind, per dag. Eén keer per jaar kwam er iemand 
langs van Kind & Gezin om erop toe te zien dat alles correct verliep. 

Eén van de eerste kinderen die Su-
zanne in die tijd voor zorgde was 
Sofie Caerels. Zij kwam als baby bij 
Suzanne vanaf april 1977. Haar broer 
was het allereerste opvangkindje van 
Suzanne.  

Sofie: ‘Ik werd als baby opgevangen 
bij Suzanne. De opvang ging naschools 
verder tot ik in het 4e of 5e leerjaar 
zat. Ik herinner mij nog goed dat we 
altijd samenspeelden met de kinderen 
van Suzanne. We knikkerden om ter 
best en er was een gezonde competi-
tie tussen mijn broer, Andy en ik.’ 
 
Suzanne: ‘Sofie was een aangenaam 
en makkelijk kindje. Het was een 
plezier om Sofie en haar broer sa-
men te zien spelen met mijn eigen 
kinderen.’

Dertig jaar later, in 2007, klopte So-
fie terug aan de deur van Suzanne. Ze 
was nu zelf in blijde verwachting van 
een tweeling en wou niks liever dan 
dat haar kindjes zouden opgevangen 
worden door Suzanne.

Sofie: ‘Suzanne had een correcte en 
rechtvaardige aanpak, een stijl die mij 
wel aanstond. Je eigen kinderen zijn je 
kostbaarste bezit. Dat ik hen kon toe-
vertrouwen aan iemand die ik zelf al 
van kleinsaf aan kende was een hele 
geruststelling.’ 

Suzanne: ‘Voor mij was dit een heel 
bijzonder moment. Het leek alsof 
de cirkel rond was. Voor mij was dit 
de kers op de taart.’ Jasper en Maud 
werden geboren op 18 april 2008. De 
opvang bij Suzanne startte in oktober 
van datzelfde jaar.  ‘Toen Sofie hier die 
morgen in oktober 2008 voor mijn 
deur stond met twee maxicosi’s in de 
hand gaf dit mij een ongelofelijk en su-
per gevoel.’
Ook Sofie was trots om na al die 
jaren terug bij Suzanne te komen, nu 
met haar eigen kroost.

Sofie: ‘Ik had niet veel moeite die 
eerste dag om hen achter te laten bij 
Suzanne. Ik wist immers dat ze in heel 
goede handen waren.’ De opvang van 
Jasper en Maud bij Suzanne verliep 
heel goed. 

Suzanne: ‘Jasper en Maud waren de 
eerste tweeling waar ik ooit voor 
zorgde. Het was zo leuk om bij hen 
de kleine trekjes te ontdekken die ik 
bij Sofie als kind zag.’ 

Soms werden Jasper en Maud afge-
haald door hun oma, de mama van So-
fie. Nadat ze meer dan 30 jaar geleden 
telkens om haar eigen kinderen kwam 
bij Suzanne, haalde ze nu haar eigen 
kleinkinderen op. 

Op 8 november 2010 zijn Maud en 
Jasper gestart op school. Het afscheid 
van Oma Suzanne was een moeilijk en 
emotioneel moment. ‘Ik mis het dat 
mijn kinderen opgevangen worden 
bij Suzanne’, vertelt Sofie, ‘vooral de 
huiselijke sfeer, het weten hoe de dag 
van Jasper en Maud verlopen is. Op 
school wordt er voor veel meer 

kindjes gezorgd waardoor je minder 
op de hoogte gebracht wordt van hoe 
de dag van je eigen kinderen verliep. 
De gerustheid die ik had bij de opvang 
van m’n kinderen bij Suzanne, valt 
daardoor een beetje weg. Bovendien 
kreeg ik als kersverse mama heel wat 
nuttige tips van Suzanne. De opvoe-
ding van een tweeling is al niet zo evi-
dent, de kinderen hebben veel struc-
tuur nodig. De bevestiging die ik hierbij 
kreeg van Suzanne betekende voor 
mij steeds een hart onder de riem.’ 

In februari 1999 werd Suzanne zelf 
grootmoeder. Ze zorgde dus ook een 
aantal jaar voor haar eigen kleinkin-
deren die haar Oma Suzanne noem-
den. Sindsdien noemen alle kindjes 
haar Oma Suzanne. 

Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 
heeft tot doel ‘eenieder in de 
mogelijkheid te stellen een leven 
te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid’ en is onder 
andere bevoegd voor het uitvoeren 
van de wet op de maatschappelijke 
integratie of de leefloonwet. 

Als je geen of een te laag inkomen 
hebt, kan je een basisinkomen krijgen. 
Dat heet ‘leefloon’. Maar de wet 
biedt veel meer dan enkel financiële 
hulp. Het OCMW kan ook veel meer 
aandacht geven aan opleiding om de 
kansen op tewerkstelling te vergroten. 
De wet geeft bovendien bijzondere 
aandacht aan wie jonger is dan 25 jaar.  

Gezien de leefloonwet niet alleen 
voor een inkomen zorgt, maar ook de 
zelfstandigheid van jongeren wenst te 
vergroten, wordt er met al wie jonger 
is dan 25 jaar een integratiecontract 
afgesloten om een leefloon te krijgen. 
In dat contract staan de plichten van 
de aanvrager leefloon en van het 
OCMW. Het is een contract ‘op maat’.  
Dat wil zeggen dat de afspraken 

zoveel mogelijk aangepast worden 
aan de situatie van de aanvrager. 

Het recht op ‘maatschappelijke 
integratie’ houdt in dat het OCMW 
voor een geschikte tewerkstelling 
moet zorgen. Die tewerkstelling wordt 
sterk benadrukt, maar het OCMW 
kan ook aanvaarden dat iemand, om 
de kansen op de arbeidsmarkt te 
verhogen, voltijds mag studeren.

Als je studeert met een leefloon, 
kan er toch van jou nog gevraagd 
worden dat je werkt. Dat kan zowel 
gaan over een vakantiejob als over 
weekendarbeid. 

Het inkomen uit jobs zal naargelang 
het bedrag geheel of gedeeltelijk 
van je leefloon worden afgetrokken. 
Indien je géén studietoelage ontvangt, 
is het bedrag van de vrijstelling groter.

Het bedrag van het leefloon 
hangt af van de categorie waarin
je valt. Er zijn drie categorieën 
voorzien, namelijk samenwonenden, 
alleenstaanden, en persoon die 
samenwoont met een gezin ten laste.

 

In het jaar 2010 ontvingen 12 
personen jonger dan 25 jaar van 
OCMW Jabbeke een leefloon. De 
helft hiervan waren studenten.

Jongeren zoeken al te vaak te laat hulp, terwijl het 
OCMW zowel qua inkomen als zelfstandigheid 
een helpende hand kan bieden.

de LeeFLOOnWet en JOngeren

Hoeven inwoners en meer bepaald jongeren de dag van vandaag nog op de bedelstaf? Het recht op leefloon 
biedt een passend alternatief.

Voor verdere inlichtingen kan je 
terecht bij de sociale dienst van 
OCMW Jabbeke, Caverstraat 16 
(telefoon 050/81 01 80)

Evolutie van het aantal begunstigden van het leefloon per leeftijdsklasse in Vlaandereen
Bron Nationaal Instituut voor de Statistiek 2011



Regio Brugge is een economisch bruisende regio die 
heel wat te bieden heeft voor al wie ondernemerschap 
hoog in het vaandel draagt. Door alle interessante 
regionaal economische informatie te bundelen op een 
overzichtelijke en gebruiksvriendelijke website, wordt een 
meerwaarde gecreëerd voor het economisch reilen en 
zeilen in de Brugse regio.

Buitenlandse kandidaat-investeerders kunnen alle voor 
hen relevante gegevens terugvinden via de Engelstalige 
versie www.businessinbruges.be .

Dit ‘digitaal infopunt’ plaatst enkele bijzondere troeven in 
de kijker die Regio Brugge op het vlak van ondernemen 
duidelijk onderscheiden van andere regio’s. Kortom 
accenten die de eigenheid van de omgeving onder de 
aandacht brengen én de overtuigingskracht uitstralen om 
de zeer diverse bedrijvigheid in de regio te versterken.
De website www.ondernemenderegiobrugge.be 
heeft ook aandacht voor alle belangrijke economische 
actoren en belangenorganisaties. Een beknopte steekkaart 
bezorgt u actuele contactgegevens en een toelichting 
omtrent het functioneren van deze spelers in het regionale 
ondernemerslandschap. 

Alle gemeenten binnen het Brugse RESOC-gebied hebben 
een steekkaart op de website. U vindt er de specifieke lokaal 
economische beleidsaccenten en de contactgegevens van 
de voor ondernemers relevante stadsdiensten. Men kan 
er ook alle informatie terugvinden omtrent de unieke 
sociaal-economische positie van de gemeente in de regio.

Nieuwsberichten en een evenementenkalender zorgen 
ervoor dat de website doorlopend de vinger aan de 

pols houdt. Op die manier kunnen de bezoekers van de 
webstek actief deelnemen aan relevante economische 
activiteiten en op de hoogte blijven wat zoal beweegt op 
het vlak van ondernemen. 

Aantrekkingspool van de website is het pandenbestand 
dat zeer regelmatig geactualiseerd wordt in samenwerking 
met Agentschap Ondernemen (publieke immobiliënmarkt) 
en het bedrijf Skarabee (private immobiliënmarkt). Dankzij 
een handige zoekrobot kan men in een handomdraai de 
gewenste selectie beschikbaar bedrijfsvastgoed oproepen.

Het ‘digitaal infopunt voor het ondernemen in regio 
Brugge’ is een samenwerkingsproject tussen Stad Brugge 
die met medewerking van RESOC Brugge de trekker is 
van het initiatief, en de 9 gemeenten uit de Brugse regio: 
Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, 
Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. 

De Europese, Vlaamse en provinciale overheid hebben 
tevens geparticipeerd in de financiering van dit 
gemeentegrensoverschrijdend project.
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digitaaL inFOPunt Ondernemende regiO Brugge
De nieuwe webstek www.ondernemenderegiobrugge.be is hét economisch informatieplatform voor 
de Brugse regio. Ondernemers, handelaars en investeerders uit binnen- en buitenland kunnen er terecht 
voor allerhande informatie omtrent ‘ondernemen in regio Brugge’. Blikvanger is het pandenbestand met een 
gebruiksvriendelijke navigatie om potentiële vestigingslocaties te ontdekken.
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taX-On-WeB: aangiFte PerSOnenBeLaSting

Het is bijna weer zover. Tegen eind juni (papieren versie) of half juli (TAX-ON-WEB) moeten zo’n zes miljoen 
Belgen opnieuw hun belastingsaangfite indienen. Vorig jaar deden 3.048.968 personen een elektronische 
aangifte.

De webapplicatie (www.taxonweb.be) is vanaf 19 april toegankelijk. Het gebruik van Tax-On-Web is een administratieve 
vereenvoudiging: de aangifte is deels vooraf ingevuld (de meeste inkomsten en ook sommige aftrekbare bedragen (zoals 
PWA-en dienstencheques, giften) staan immers reeds op uw persoonlijk digitaal aangifteformulier ingevuld), is interac-
tief, snel, makkelijk, biedt de mogelijkheid om je belastingen te berekenen, geeft twee weken meer tijd om je aangifte 
in te dienen en is milieuvriendelijk.

Eind deze maand zullen 725.000 land-
genoten een vooraf ingevulde papieren 
aangifte ontvangen. 

Het gaat om mensen die in een "sta-
biele" fiscale situatie zitten: werklozen, 
gepensioneerden of personen die een 
ziekte- en invaliditeitsuitkering trekken. 

Een test met een 5.000-tal proefko-
nijnen wees vorig jaar uit dat het sys-
teem goed werkt en er bijna geen cor-
recties worden aangevraagd. 

Hoe vul ik zelf mijn elektronische aangifte in:
- U dient te beschikken over een eID-kaartlezer – 
 connecteer deze met de computer
- Surf naar http://eid.belgium.be en installeer de 
 eID middeware via de “eID quick setup“ indien dit
 uw eerste online aangifte is
- Surf naar www.taxonweb.be klik op mijn aan-
 gifte, kies voor “Authenticatie via elektronische 
 identiteitskaart” en meld u aan
- Verifieer de ingevulde gegevens, vul aan indien 
 nodig
- Bereken en bevestig uw aangifte door deze digi-
 taal te ondertekenen. 

Bij technische problemen kunt u contact opnemen met 
het contactcenter van de FOD Financiën via het nummer 
02/57 257 57.

Op donderdag 9 juni 2011 wordt er in het gemeentehuis 
Jabbeke de mogelijkheid geboden tot hulp voor het invul-
len van de aangifte van de personenbelasting voor het jaar 
2011 (= inkomsten 2010). Dit kan van 9u30 – 12u00 en 
van 13u30 – 15u30.



(HOOFD)ANIMATOREN GEZOCHT

Voor Speelkriebels worden er voor de paas- en 
zomervakantie opnieuw een aantal dolenthousiaste 
monitoren (M/V) gezocht. Het betreft 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 naar de 
dienst Buitenschoolse Kinderopvang (deelge-
meentehuis Varsenare, Oude Dorpsweg 58 te 
8490 Varsenare) gestuurd te worden.

VEILIG FIETSEN IN GROEP
waar dient men op te letten ...

Veiligheid eerst:
Bij en fi etstocht denkt men in eerste instantie 
aan veiligheid. een fl uohesje en een fi etshelm 
zijn daarom ten zeerste aan te raden.
iedere fi ets op de openbare weg is verplicht 
uitgerust met een duidelijk hoorbare bel.

FIETSEN MET MEERDERE PERSONEN

De fi etsers die de rijbaan volgen, mogen met twee naast 
elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen met tegenliggend 
verkeer niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten 
zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een 
achteropkomend voertuig. Fietsers moeten achter elkaar 
rijden wanneer een aanhangwagen aan een fi ets gekoppeld 
is. 

Het is belangrijk om onderling voldoende afstand te 
houden. Op deze manier kan men eventueel  door middel 
van armbewegingen tijdig hindernissen aangeven.

GROEPEN VAN 15 TOT 50 DEELNEMERS

Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden 
vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De 
wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. 
Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn 
en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, 
horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op 
de gele strook, het woord ‘wegkapitein’.

Het is aangewezen om één wegkapitein vóór de groep 
en één achter de groep te laten rijden om zo het verkeer 
beter in het oog te kunnen houden. De kleur van het hesje 
dat de wegkapiteins dragen verschilt van die van de andere 
deelnemers aan de fi etstocht. Allen zijn in het bezit van 
een fl uitje om signalen door te geven.

De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 
tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht 
de fi etspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee 
naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij 
gegroepeerd blijven. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd 
worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een 
begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende 
auto is, moet deze de groep volgen.

GROEPEN VAN MEER DAN 50 DEELNEMERS

Groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden 
vergezeld door ten minste twee  wegkapiteins.

De fi etsers die in een groep van ten minste 51 tot 
ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht 
de fi etspaden te volgen en zij mogen bestendig 
met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op
voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Zij moeten 
voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van 
ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.

Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld 
wordt door verkeerslichten, mag ten minste één 
van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen 
stilleggen, terwijl de groep met inbegrip van de twee
begeleidende voertuigen oversteekt.

De fi etsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts 
van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; 
indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij 
niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook 
en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag 
nemen.

Op het dak van de begeleidende auto’s moet een 
blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding
van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in ‘t 
wit van een fi ets. Dit bord moet op een zodanige wijze 
aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, 
dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het 
achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor 
het achteropkomend verkeer.
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ORGANISATIE FIETSGRAVEERACTIE

Op woensdag 8 juni 2011 van 14 uur tot 17 uur en op zaterdag 11 juni 2011 van 9 uur tot 12 uur wordt er op het gemeen-
telijk containerpark een fi etsgraveeractie georganiseerd. Hiervoor wordt er een fi etsgraveertoestel gereserveerd bij de Lokale 
Politie Kouter. Verdere informatie zal verstrekt worden via de gemeentelijke informatiekanalen.

gemeenteBeStuur JaBBeKe ZOeKt een BegeLeid(St)er
BuitenSCHOOLSe KinderOPVang

Ons aanbod:

- Halftijdse functie (19u/week) in contractueel verband
- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, interessante verlofregeling, vergoeding woon-
 werkvekeer, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen

uw profi el:

- U komt in aanmerking voor het Gesco-statuut (meestal is dit 1 dag stempelen - u kunt dit
 navragen bij de VDAB).
- U bent in het bezit van een diploma, erkend door Kind en Gezin.
- U beschikt over een rijbewijs en een wagen.

Wenst u te solliciteren?
Richt dan voor 30 september 2011 een brief met curriculum vitae aan het gemeentebestuur Jabbeke, Dorpsstraat 
3 te 8490 Jabbeke. Meer informatie kunt u bekomen bij de dienst Buitenschoolse Kinderopvang, Sofi e Bultiauw, tel. 
050/81 02 03 of via bko@jabbeke.be.

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

OFFiCiËLe BeriCHten
Gemeentebestuur Jabbeke zoekt een begeleid(st)er voor de dienst Buitenschoolse Kinderopvang en 
(hoofd)animatoren voor het geïntegreerde samenwerkingsproject Speelkriebels.



JaBBeKe LeeFt
Onderstaande items werden uit het Jabbeekse leven gegrepen. Eén ding is duidelijk: Jabbeke is een 
dynamische gemeente. 
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Afzender:

Gemeente Jabbeke
Gemeentehuis
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

postzegel
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Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezins-
budget. Je kan flink wat besparen op je energiefactuur. Je wo-
ning isoleren, het plaatsen van een hoogrendementsketel, het ge-
bruik van superisolerend glas, het plaatsen van een zonneboiler, 
… het zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat er heel 
wat minder energie verbruikt wordt en de factuur drastisch daalt.
Deze investeringen kosten echter ook geld. Wie niet onmiddellijk 
over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om ener-
giebesparende investeringen uit te voeren.

De gemeente Jabbeke heeft een overeenkomst gesloten met W.V..I. 
(West-Vlaamse Intercommunale) die optreedt als kredietverstrekker 
voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost.

Dit federale Fonds verstrekt goedkope leningen van minimaal 1.250 euro en maximaal 10.000 euro aan particulieren 
voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. De 
intrestvoet is vast en bedraagt 2% per jaar, maar voor de meeste werken betaalt de federale overheid daarvan 1,5% 
terug (intrestbonificatie). De overblijvende 0,5% kan je inbrengen in je personenbelasting. Dit maakt deze lening bijna 
renteloos! 

Zowel eigenaars, huurders als verhuurders kunnen deze lening aanvragen.  Er is geen inkomensbeperking van kracht. 
Zowel nieuwbouw als verbouwingen komen in aanmerking voor deze voordelige lening.

Doe tijdig je aanvraag want per jaar kunnen slechts een beperkt aantal leningen worden toegestaan. 
Meer informatie kunt u verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis te Jabbeke of vul online het inlichtingenformu-
lier via www.wvi.be en zo geniet je een leven lang van een energiezuinige woning.

gOedKOPe energieLeningen
Bespaar op uw energiefactuur en leen goedkoop voor energiebesparende investeringen aan je woning. Het 
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) werd op 10 maart 2006 opgericht. Het is een NV 
van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Op vrijdag 25 maart vond naar jaarlijkse traditie de viering van 
de Sportlaureaten plaats. De titel van Sportman van het Jaar 
ging ook dit jaar naar triatleet Marino Vanhoenacker, de titel van 
Sportvrouw van het Jaar ging naar  Jessica Gaudesaboos. 

André Sinnaeve werd gelauwerd als Sportveteraan en TC Logan 
werd Sportploeg van het jaar. De jeugdtrofeeën gingen naar 
Maarten Raes en Eliane Nierinck, de trofee voor de Jeugdploeg 
was voor Atlas Varsenare. Ook niet-Jabbekenaar Frank Naert en 
verdienstelijk trainer Marc D’hoore vielen in de prijzen.

Op 28 januari werden vijf werknemers van de gemeente 
Jabbeke gevierd omwille van hun oppensioenstelling. Op de 
plechtigheid werden deze werknemers uitvoerig bedankt 
voor de vele jaren van trouwe inzet en gedrevenheid. Het 
afscheid is echter geen afscheid, de deuren van de ge-
meente Jabbeke blijven ook na de oppensioenstelling voor 
hen open.

V.l.n.r. Willem Raphaël, Van Poucke Eric, Vanhee Annie, Tho-
mas Erwin en Ongenae Martin.

Op zaterdag 26 februari 2011 organiseerde het OCMW Jab-
beke in samenwerking met de gemeente, de werkwinkel, VDAB 
en andere partners een jobbeurs. 

Je kon er verschillende vacatures vinden voor zowel werk-
zoekenden als jobstudenten, alsook inlichtingen betreffende stu-
dentenarbeid, een eerste job, sollicitatietips, het starten van een 
eigen zaak en bijkomende opleidingen. Diensten zoals VDAB, 
RVA, Werkwinkel waren ook aanwezig.
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Ik wens het volgende te melden (geef een duidelijke omschrijving van de aard en de plaats 
van het probleem). Online melden kan via www.jabbeke.be - e-loket - meldingskaart - of 
via mailbericht naar gemeentehuis@jabbeke.be

naam:

Op zondag 20 maart 2011 werd er in de voormiddag naar aanleiding van de burgemeesterswissel Hen-
drik Bogaert-Daniël Vanhessche een academische zitting gehouden in aanwezigheid van de gouverneur 
van West-Vlaanderen Paul Breyne en Vlaams Minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits. 
In de namiddag werd voor de Jabbeekse bevolking een heus volksfeest georganiseerd met onder andere 
optredens van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Wendy Van Wanten en Christoff.


