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Vertrouwen!

Dat is de oproep die ik naar u wil doen in deze tijd van slechte 
financiële berichten.  De beurzen, de ratings en de banken zijn niet 
meer uit het nieuws. Het woord besparen komt steeds terug. Wat 
voor ons allemaal van toepassing is, geldt ook voor de gemeente.

Het jammerlijke debacle van Dexia en de Gemeentelijke Holding 
zal u intussen gekend zijn. Gelukkig blijft het gevolg daarvan, zoals 
u verder zult lezen, voor Jabbeke beperkt.

Een beetje tegen de stroom in heeft de gemeente voor het 
afgesloten boekjaar 2010 een heel goed rekeningresultaat. Dat 
resultaat is het gevolg van steeds opnieuw goed plannen en zuinig 
omgaan met de beschikbare middelen.

Bij aanvang van deze legislatuur hebben wij in het beleidsplan de 
optie genomen om op geen enkel vlak de belastingen te verhogen 
en dit is een belofte die wij volledig nakomen. Voor de aanvullende 
personenbelasting zat er zelfs een kleine verlaging in.

Wij gaan voor een modern, goed uitgerust en onderhouden 
Jabbeke, en dit vergt dan ook belangrijke investeringen die ten 
dele gefinancierd moeten worden met leningen. Wij houden dit 
evenwel strak in de hand. Meer dan vroeger wordt er geïnvesteerd 
met eigen middelen.

Zoals iedereen die bij een bedrijfsvoering betrokken is, weet, is 
het allerbelangrijkste de vaste kosten te beheersen en te zorgen 
voor een behoorlijke productiviteit. In die dagelijkse inspanning 
ligt de sleutel voor het succes.

Dit neemt niet weg dat ook Jabbeke, in het geheel van de 
financiële  aanpak, grote uitdagingen heeft. Er was het probleem 
van de achterstallige inning van de lokale taksen, een probleem 
dat intussen grotendeels verholpen is. Ook voor  Jabbeke zijn de 
kosten van lonen en energie oplopend. Maar voor mij blijft de 
grootste uitdaging het omgaan met de steeds nieuwe lasten en de 
grote verwachtingen ten aanzien van de gemeente.

Niettemin heb ik een groot vertrouwen in de financiële toekomst 
van de gemeente. Een vertrouwen dat ik ook op u wil overbrengen.

Daniël Vanhessche
Burgemeester
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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. 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.

Zitting 12 september 2011

Financiën en rapportering

• Goedkeuring voor de wijziging van het meer-
 jarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-
 Vedastus Zerkegem  
• Borgstelling door de gemeente ten belope van 
 883.500 euro voor de investeringslening van 
 IVBO voor een  bedrag van 15.000.000 euro en  
 dit voor de bouw van een nieuwe turbine

• Kennisname van de jaarrekening 2010 van 
 OCMW Jabbeke
• Kennisname van het rapport inzake het financieel 
 beheer over het tweede kwartaal van 2011
• Kennisname van het besluit van de gouverneur 
 betreffende de definitieve vaststelling van de jaar-
 rekening 2009 van de gemeente Jabbeke
• Goedkeuring van de jaarrekening 2010 van de 
 gemeente Jabbeke

Opdrachten

Het ontwerp voor het ondergronds bren-
gen van de leidingnetten (geraamde kost-
prijs 65.072 euro) en voor het vernieuwen 
van de openbare verlichting in de Lanestraat 
en de Bedevaartstraat (geraamde kostprijs 
12.584 euro, gefinancieerd door de aan de 
gemeente toegekende trekkingsrechten) 
wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Lanestraat - Bedevaartstraat

IVBO had reeds een stroomturbine van 4,2 MW die elektri-
citeit produceert uit verbranding van afval. Met deze ener-
gie kunnen momenteel 6.500 huishoudens van elektriciteit 
worden voorzien.

IVBO voorziet een nieuwe turbine die moet toelaten om de 
beschikbare energie maximaal te benutten. In de toekomst 
zal IVBO ongeveer 16 000 gezinnen voorzien van elektriciteit, 
40% is groene energie. Jabbeke verleent hiervoor een borgstel-
ling voor 883.500 euro (zijnde 5,89% van 15 miljoen euro).

IVBO – elektriciteitsproductie uit afvalverbranding
IVBO had reeds een stroomturbine van 4,2 MW die elektriciteit produceert uit verbranding van 
afval. Met deze energie kunnen momenteel 6.500 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. 
IVBO voorziet een nieuwe turbine die moet toelaten om de beschikbare energie maximaal te 
benutten. In de toekomst zal IVBO ongeveer 16 000 gezinnen voorzien van elektriciteit, 40% is 
groene energie. Jabbeke verleent hiervoor een borgstelling voor 883.500 euro (zijnde 5,89% van 
15 miljoen euro). 

IVBO – elektriciteitsproductie uit afvalverbranding
IVBO had reeds een stroomturbine van 4,2 MW die elektriciteit produceert uit verbranding van 
afval. Met deze energie kunnen momenteel 6.500 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. 
IVBO voorziet een nieuwe turbine die moet toelaten om de beschikbare energie maximaal te 
benutten. In de toekomst zal IVBO ongeveer 16 000 gezinnen voorzien van elektriciteit, 40% is 
groene energie. Jabbeke verleent hiervoor een borgstelling voor 883.500 euro (zijnde 5,89% van 
15 miljoen euro). 

IVBO – Elektriciteitsproductie uit afvalverbranding



Zitting 12 september 2011 

Financiën en rapportering 

- Goedkeuring voor de wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-
Vedastus Zerkegem. 

- Borgstelling door de gemeente ten belope van 883.500 euro voor de investeringslening van 
IVBO voor een bedrag van 15.000.000 euro voor de bouw van een nieuwe turbine. 

- Kennisname van de jaarrekening 2010 van het OCMW Jabbeke 
- Kennisname van het rapport inzake het financieel beheer over het 2e kwartaal 2011. 
- Kennisname van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de 

jaarrekening 2009 van de gemeente Jabbeke. 
- Goedkeuring voor de jaarrekening 2010 van gemeente Jabbeke. 

Opdrachten  

- De ontwerpen voor het ondergronds brengen van de leidingnetten (geraamde kostprijs: 
65.072,99 euro) en voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de Lanestraat en 
Bedevaartstraat (geraamde kostprijs: 12.584,00 euro gefinancierd door de aan de gemeente 
toegekende trekkingsrechten) worden goedgekeurd. 

Bedevaartstraat     Lanestraat 

- De gemeenteraad is akkoord voor het aanleggen van een nieuwe laan en riolering in de 
verkaveling gelegen langs de Mariënhovedreef. De kostenverdeling wordt als volgt geregeld: 

  - aansluiten van de woningen op de nieuwe riolering en aanleggen opritten voor bestaande 
woningen (19.570,75 euro ) = 100% ten laste van de gemeente 

 - nieuwe riolering en wegverharding (74.732,32 euro) = 50% ten laste van de gemeente 
 - alle werken in de verkaveling (158.549,35 euro) = 100% ten laste van de verkavelaar. 
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De gemeenteraad geeft akkoord voor het aanleggen van een nieuwe 
laan en riolering in de verkaveling gelegen langs de Mariënhovedreef. 
De kostenverdeling wordt als volgt geregeld:

• Aansluiten van de woningen op de nieuwe riolering en aan-
 leggen van opritten voor bestaande woningen ten bedrage van 
 19.570 euro, volledig ten laste van de gemeente
• Nieuwe riolering en wegverharding ten bedrage van 74.732 
 euro, voor de helft ten laste van de gemeente 
• Alle werken in de verkaveling ten bedrage van 158.549 euro, 
 volledig ten laste van de verkavelaar

Zitting 10 oktober 2011

Financiën en rapportering

• De budgetten 2012 voor alle kerkfabrieken - er 
 wordt een globale gemeentelijke toelage ver-
 wacht van 321.622 euro (2011 - 247.148 euro)
• De budgetwijziging van OCMW Jabbeke - enkele 
 interne verschuivingen van kredieten

• Het budget van de Nieuwe Polder van Blanken-
 berge en het programma van de onderhouds-
 werken aan onbevaarbare waterlopen - 123.709 
 euro

Beslissingen over werken, aankopen en leveringen

• De aanleg via Infrax van de elektriciteit en de 
 verlichting in het nieuwe bedrijventerrein in de 
 Stationsstraat te Jabbeke - 66.279 euro, de aanleg 
 van het gasnet via Imewo - 57.728 euro

• De aankoop van 300.000 oranje huisvuilzakken - 
 33.000 euro
• Een automatische schrobmachine - 12.400 euro

Nieuwe Polder van Blankenberge - geplande verbeteringswerken aan de 
waterloop in de Noordstraat

Reconversie van het militair domein - een aanslepend dossier waarvan 
gehoopt wordt dat in 2012 de uitrusting kan gelegd worden

De aankoop van een automatische 
schrobmachine voor grote vrije 

oppervlakten zoals in de sporthallen

OCMW JABBEKE ZOEKT GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS
VOOR DE DIENST HUISHOUDHULPEN (M/V)

OFFICIËLE BERICHTEN
Het OCMW van Jabbeke is dringend op zoek naar technisch beambten voor de dienst Huishoudhulpen 
en dit voor een vervangingscontract alsook voor het aanleggen van een werfreserve.

Omschrijving

Help je graag mensen uit de 
nood? Steek je graag de handen 
uit de mouwen? Bepaal je 
graag in overleg zelf je dagen 
en werkuren? Wanneer je ant-
woord op deze vragen positief 
is, dan hebben wij de geknipte 
job voor jou.

In het kader van onze dienst 
huishoudhulpen zijn we op 
zoek naar gemotiveerde huis-
houdhulpen (M/V) om te poet-
sen bij de mensen thuis. Je taken 
bestaan uit poetsen, wassen 
en strijken, kleine naaiwerkjes, 
maaltijden bereiden en bood-
schappen doen. Je werkuren 
worden in overleg bepaald, in 
blokken van vier uren.

Wat wordt er verwacht?

Je doet graag de huishoudelij-
ke taken en je kunt zelfstandig 
werken. Je bent stipt, betrouw-
baar en je hebt een groot ver-
antwoordelijkheidsgevoel. Je 
bent klantgericht en je kunt je 
aanpassen in verschillende situ-
aties. Enige ervaring is mooi 
meegenomen. Als je over ei-
gen vervoer beschikt is dat een 
pluspunt.

Wat bieden we aan?

We bieden je een afwisselende 
job aan in je eigen regio met een 
aantrekkelijke verloning, aan-
gevuld met tal van extra-legale 
voordelen (maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, aan-
vullend pensioen…) en een in-
teressante vakantieregeling. Een 
goede combinatie werk en gezin 
is absoluut mogelijk: geen avond- 
of weekendwerk, enkel tijdens 
de kantooruren.

Wenst u te solliciteren?

Richt dan voor 1 december 2011 een brief met curriculum vitae aan de 
Voorzitter van OCMW Jabbeke, Caverstraat 16 te 8490 Jabbeke met 
een recent bewijs van goed zedelijk gedrag. Meer informatie kunt u 
bekomen bij de verantwoordelijke van de dienst huishoudhulpen Mar-
leen Dierendonck (050/81 01 51 - marleen.dierendonck@jabbeke.be).

OP WWW.JABBEKE.BE SNEL DE VACATURES VINDEN

U kunt alle openstaande en lopende vacatures steeds consul-
teren op de gemeentelijke webstek. Dit doet u door onder de 
rubriek ‘Leven’ te kiezen voor ‘Economie & werk’. 

Vervolgens kunt u via het menu opteren voor ‘Vacatures bij 
de gemeente en het OCMW Jabbeke’.

Dienst Secretarie

Beleid
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DE REKENING VAN DE GEMEENTE

Ieder gezin levert een heel belangrijke eigen bijdrage aan de gemeente. Bij wat je terug krijgt, zijn er 
vooreerst de klassieke gemeentetaken zoals wegen en riolen, waterlopen, politie, brandweer, erediensten, 
administratieve diensten en huisvuil. Maar daarnaast zijn er ook tientallen recentere taken zoals sport-, 
jeugd- en cultuurvoorzieningen, bibliotheken, buitenschoolse kinderopvang, het maatschappelijk welzijn 
(via het OCMW), de ruimtelijke planningen, openbare verlichting, het containerpark, de huisvesting, 
ontwikkelingssamenwerking, allerhande subsidies,... Een gemeenterekening is het resultaat van die jaarwerking.

ENKELE KERNCIJFERS

In 2010 had Jabbeke 12.779.828 euro uitgaven, 
slechts 1,6% meer dan in 2009, wat minder is dan 
de infl atie over dezelfde periode. 

Het resultaat van het eigen dienstjaar be-
liep 1.004.341 euro, maar daarnaast  waren 
er voor circa 2.500.000 euro uitzonder-
lijke en eenmalige ontvangsten van Infrax.

Daardoor kon 2.511.661 geïnvesteerd worden met 
kasgeld en liep de algemene kasreserve op van 
3.320.440 euro naar 4.324.781 euro. 

2010 was dus een goed jaar voor het budget van 
de gemeente.
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Werkingsuitgaven 2010 - 12.779.828 euro

29.90%

24.06%

24.56%

21.47%
Personeelskosten

Werkingskosten

Overdrachten naar politie, 
brandweer, OCMW, polder, 
subsidies aan gezinnen en 
verenigingen

Interesten, afl ossingen en in-
vesteringsleningen

1. DE BUDGETREKENING OF DE REKENING VAN DE KASSTROMEN (ontvangsten en uitgaven)

Werkingsmiddelen 2010 - 16.405.336 euro (*)

54%

21%

20%

5%Belastingen

Subsidies van de overheid

Financiële opbrengsten 
en dividenden

Terugbetaling van de presta-
ties

(*) Er waren ruim twee miljoen euro bijzondere éénmalige ontvangsten via dividenden

INVESTERINGEN 2010

De belangrijke investering voor het sport en cultuurcen-
trum Jabbeke werd reeds vastgelegd in de rekening van 
2009. Deze realisatie wordt grotendeels gefi nancierd met 
hetgeen de laatste jaren reeds gespaard is. In het fi nancie-
ringsplan wordt ook rekening gehouden met de verkoop 
van enkele activa, o.a. het inbreidingsproject in het cen-
trum van de gemeente, dat uiteengezet werd in het vorige 
nummer van Info-berichtenblad.

In 2010 waren er nog een aantal nieuwe investeringen: 
aankoop grond wandelpad Zerkegemstraat, deelneming 
infrastructuurwerken Oude Dorpsweg, heraanleg Zomer-
weg, zaal voor gevechtssporten Varsenare, aanpassen ter-
reinverlichting krachtbalterrein Snellegem, aanpassing 

speelterreinen, rioleringswerken Bedevaarstraat, aankoop 
gronden voor ambachtelijke verkaveling Stationsstraat, wa-
terleiding in de Koestraat en in de Aartrijksesteenweg, on-
dergronds brengen elektrische leidingen in de Zerkegem-
straat, Hageweg, Popstaelstraat en de Bekegemstraat voor 
in totaal: 1.499.595 euro. Jabbeke ontving 3.437.000 euro 
van de verkoop van gronden in Vlamingveld. De aankoop 
en uitrusting waren de vorige jaren gebeurd.

De gemeentebelastingen waren als volgt onderverdeeld:

• Onroerende voorheffi ng (1450 opcentie men) -  3.486.806 euro (39%)
• Aanvullende personenbelasting (7.4%) -  4.237.074 euro (47%)
• Gemeentelijk aandeel in de verkeersbelasting - 207.622 euro (2%)
• Eigen gemeentebelastingen, onder andere de algemene milieubelasting - 1.073.008 euro (12%)

2. DE BALANS EN JAARREKENING

SCHEMATISCH

GEMEENTEBELASTINGEN

De boekhouding van een gemeente wordt dubbel ge-
houden. Naast de kasrekening wordt ook, zoals in het 
bedrijfsleven, een balans en een jaarrekening opgemaakt.

Het balanstotaal van de ge-
meente is de laatste tien jaar 
opgelopen van 50 miljoen 
naar 90 miljoen euro, het 
eigen vermogen liep op van 
29,5 naar 64,2 miljoen euro. 
De leningen op meer dan 1 
jaar zijn ongeveer op het-
zelfde niveau gebleven (2001: 
20,5 miljoen, 2010: 22,2 mil-
joen euro). Die leningsschuld 
betreft steeds investeringsle-
ningen, geen werkingste-
korten. Het bestuur heeft 
steeds geopteerd voor een 
volledige en moderne infra-
structuur op het vlak van 

wegen, distributienetten, openbare verlichting en onder-
grondse netten, riolering, gebouwen voor vrije tijd, kerken, 
enz.

ENKELE RATIO’S EN VERGELIJKINGEN

Het netto werkkapitaal (vlottende activa min vreemd ver-
mogen op korte termijn) was 6.626.749 euro. De liqui-
diteitsratio (vlottende activa/vreemd vermogen op korte 
termijn) was 2.54%.

De fi nanciële onafhankelijkheid (=eigen vermogen/totaal 
vermogen) is 0.71% en de algemene schuldratio 0.29%. De 

cashfl ow (kasopbrengsten min kaskosten) vertoonde voor 
2010 een uitzonderlijk positief resultaat ten gevolge van 
uitzonderlijke en eenmalige ontvangsten ten bedrage van 
8.56 miljoen euro. In 2009 was dit 1.75 miljoen euro.

Ten slotte enkele cijfers ter vergelijking van de gemeen-
teontvangsten en uitgaven met het gemiddelde van de ge-
meenten in West-Vlaanderen en Vlaanderen. 

Het aandeel van de gemeentelijke uitgaven 
vertoont ook een zekere evolutie. Verhou-
dingsgewijs wordt steeds minder uitge-
geven aan interesten of afl ossingen van le-
ningen. Er zijn meer overdrachten en iets 
meer personeels- en werkingskosten.
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4. DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING

De vergrijzing van de bevolking is een fundamentele trend. 
De bevolkingsvooruitzichten voor België zijn dat het aan-
tal 65-plussers nu 1,9 miljoen (17%) zal oplopen tot meer 
dan 3 miljoen (25%) vanaf 2050. 

Daarom is het als gemeente belangrijk om dit de-
mografi sch gegeven te betrekken in het geheel van de 
gemeentelijke fi nanciële planning. Naast de demografi sche 
analyse voor België en Vlaanderen, wordt 
een dergelijk socio-demografi sch profi el 
ook getrokken voor de provincie en per 
gemeente. 

Het volledige document daarvan pu-
bliceren wij op de webstek. Daaruit mag 
blijken dat de vergrijzingsscore voor 
Jabbeke nog meevalt. De gemiddelde 
gezinsdichtheid in Jabbeke is thans nog 
meer dan 2,6, ten opzichte van 2,4 in de 
provincie West-Vlaanderen en het Vlaams 
gewest. 

Ondanks de vele nieuwe woningen is de 
bevolking de laatste tien jaar niet meer 
gegroeid (2000: 13609 inwoners, 2010: 
13626 inwoners). 

Dit is volledig het gevolg van de gezinsverdunning. Onder 
ongewijzigde omstandigheden is er een prognose dat het 
bevolkingsaantal zelfs iets zou teruglopen (2025: 13400 
inwoners). Voor Jabbeke zijn de huisvestingsprojecten Var-
senare-Noord en inbreiding in de kern Jabbeke (in totaal 
circa 450 woongelegenheden) daarom heel belangrijk en 
voor de bestuurlijke entiteit Jabbeke zijn zij ten dele ook 
een antwoord op de gevolgen van de vergrijzing.

NV EFIN

Je kunt geen uitleg geven over de participaties van de ge-
meente zonder even stil te staan bij NV Efi n.

Jabbeke heeft, bij de privatisering van de sector energie, 
een heel grote waarde gekregen van WVEM nu Infrax. De 
West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij had de vorige 
decennia, zonder dat er daarvoor ooit geld van de ge-
meente gevraagd werd, geparticipeerd in de productie van 
elektriciteit. 

Bij de privatisering van de elektriciteitssector mocht 
WVEM niet langer deelnemen in de verkoop (klantenbe-
stand grotendeels overgedragen naar Luminus) en in de 
productie van elektriciteit. Die belangen werden aan de 
deelnemende gemeenten doorgegeven en ondergebracht 
in een gemeentelijke holding, de nv Efi n, waarin Jabbeke 
5,38% aandelen kreeg, volledig volstort door WVEM/In-
frax zonder actieve bijdrage van de gemeenten en de be-
lastingbetaler. Dit aandelenbezit heeft een boekwaarde van 
9.559.600 euro (700 euro/inwoner – 1.820 euro/gezin). 
De echte waarde is in belangrijke mate hoger. Jabbeke, zijn 
inwoners en de ‘Efi n-gemeenten’ zijn daardoor bevoor-
recht. Jabbeke ontvangt daaruit een jaarlijks dividend van 
167.889 euro (ongeveer 1,75%)

NV Efi n participeert voor 73 % in de klassieke elektri-
citeitsproductie via SPE  en in de transport van elektri-
citeit en aardgas via Elia en Fluxys, 20% in de verkoop van 
energie via Luminus en 7% in windenergie via nv Aspiravi. 
NV Aspiravi is een West-Vlaams bedrijf dat o.a. eigenaar 
is van de windmolens in Zeebrugge en in Gistel en dat 
inschrijft op heel belangrijke offshore participaties via de 
windmolens in de Noordzee.

Op zich dus ‘zekere’ beleggingen met toekomstwaarde. 
De tijd leert echter opnieuw dat elke belegging een risico 
is. De vraag kan gesteld worden of de gemeente, zelfs al 
gaat het om een participatie die zomaar gekregen werd,  
aldus verder moet aanhouden. De productie van elektri-
citeit, zelfs al gaat het om groene stroom via windmolens, 
is geen kernactiviteit van de gemeente.

Vertrouwen in het initiatief dat is uitgegaan van het ma-
nagement van Infrax is hier zeker op zijn plaats.  Maar 
anderzijds werd naar aanleiding van de kennisneming in de 
gemeenteraad van de stand van deze participatie toch de 
wens uitgedrukt om de statutaire mogelijkheid te voor-
zien om ten dele en eventueel gespreid in de tijd het aan-
deel te kunnen verkopen.

u

 UITGAVEN in euro/inwoner  Jabbeke 
rekening 2010 

Westvlaamse gemeenten 
rekening 2009 

alle Vlaamse gemeenten 
rekening 2009 

Personeelsuitgaven (buiten gemeentelijk 
onderwijs)  280  428  369 
Werkingsuitgaven  226  245  226 
Overdrachten  230  345  311 
Schulduitgaven  201  187  141 

937  1.205  1.047 
BELASTINGONTVANGSTEN           
Personenbelasting  310  256  303 
onroerende voorheffing  253  355  271 
overige belastingen  94  139  92 
  657  750  666 

3. GEMEENTELIJKE PARTICIPATIES

De wat oudere inwoners weten dat de gemeenten (en dus de inwoners) mee aan de basis gestaan hebben van heel wat uitrus-
tingen en voorzieningen. Daardoor zijn gemeenten intergemeentelijk aandeelhouder van de netten voor elektriciteit, gas en water 
en voor de verbrandingsoven voor huisvuil. De gemeente heeft destijds ook geparticipeerd in het openbaar vervoer (de Lijn), in de 
streekontwikkeling (WVI), in de huisvesting (VIVENDO) en in het gemeentekrediet (nu DEXIA). De telefoon- en datanetten zijn 
in privaat bezit (Belgacom en Telenet). 

Het geheel van die participaties staat aan nominale waarde (de oorspronkelijke intekenprijs) in de boeken van de gemeente Jab-
beke voor een totaal bedrag van 18,6 miljoen euro.  De kleine helft daarvan vertegenwoordigt de waarde van het elektriciteits-, 
gas en waterleidingnet in de gemeente. Zelfs nu dergelijke gemeentelijke participaties in vraag gesteld worden, kan het belangrijk 
zijn dat de gemeente, weliswaar via aandelenbezit, eigenaar blijft van de tegenwaarde van deze primaire netten.

HET DEXIA-VERHAAL

Het Gemeentekrediet werd meer dan 100 jaar geleden opgericht 
om de gemeenten aan kredieten te helpen. De vroegere bankenwet 
had nog een strikte scheiding tussen een spaarbank en het zak-
enbankieren. Maar in de jaren ’80 werd die scheiding weggelaten 
en begon Gemeentekrediet aan internationale activiteiten. Het Ge-
meentekrediet werd geprivatiseerd, werd DEXIA en de gemeente-
lijke coöperatieve aandelen werden ondergebracht in de Gemeen-
telijke Holding die bijna uitsluitend belegde in DEXIA. De rest van 
het verhaal is gekend…

Jabbeke heeft/had 477.655 euro participatie in de Gemeentelijke 
Holding  (35 euro per inwoner,  90 euro per gezin) waarop in de tijd 
dat alles nog goed ging belangrijke dividenden waren (2005 – 48.602 
euro, 2006 – 55.841 euro, 2007 - 65.151 euro, 2008 - 72.561 euro, 
2009 – nihil, 2010 – 21.045 euro).

Voor het geheel van de gemeentelijke inkomsten werd sinds 2009 
niet echt meer rekening gehouden met het Dexia-dividend. Het ver-
lies is voornamelijk de waarde uit het vermogen van de gemeente.

Jabbeke had in vergelijking met de meeste andere steden en ge-
meenten slechts een kleine participatie in Dexia (1,2 aandelen per 
inwoner – er waren steden met meer dan 8 aandelen per inwoner). 
Wat lange tijd een nadeel was (minder dividend), betekent nu een 
beperkter verlies.

Wenst u meer informatie over de documenten van de 
gemeenterekening en de fi nanciële analyses, dan kunt u 
terecht op www.jabbeke.be.

Gabriel Acke

Beleid
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OCMW JABBEKE - BUDGET VOOR EEN SOLIDAIRE BUURT

Het OCMW staat in voor het geheel van preventie, hulpverlening en subsidiëring. Er is financiële, materiële, 
sociale en psychologische hulp. Het OCMW bedeelt warme maaltijden, organiseert poetshulp, gezins- en be-
jaardenhulp.  Het OCMW verzorgt via de sociale dienst een geheel van financiële en materiële steun. In het 
geheel van de sociale materies van de gemeente verzorgt OCMW Jabbeke ook de subsidiëring.

SOCIALE DIENSTVERLENING

De basistaak van het OCMW blijft vanzelfsprekend het 
zorgen voor het algemeen maatschappelijk welzijn. De 
grootste taak bestaat uit financiële hulpverlening. Zo werd 
in 2010 157.672 euro besteed aan dossiers leefloon (52 
cliënten). Daarvan wordt gemiddeld de helft betoelaagd 
door de federale overheid. 

Daarnaast werd er ook in 66 dossiers voor 82.381 euro 
algemene financiële steun verleend. Er waren 75 toeken-
ningen van gemeentelijke thuiszorgpremies (38.900 euro) 
en 23 mantelzorgpremies (3.660 euro).

Naast de financiële hulpverlening is ook de schuldbemid-
deling een belangrijke OCMW-taak. In 2010 waren er 43 
dossiers budgetbeheer, 17 dossiers budgetbegeleiding en 5 
dossiers collectieve schuldbemiddeling.

In het kader van de materiële hulpverlening van de aan het 
OCMW Jabbeke toegewezen asielzoekers wordt er ge-
zorgd voor vier lokale opvanginitiatieven. In totaal werden 
er in 2010 26 asielzoekers gehuisvest. Budgettair is deze 
activiteit in evenwicht en volledig gesubsidieerd door de 
federale overheid. 

Tenslotte verleent het OCMW ook administratieve 
medewerking aan de regeling van de verwarmingstoelage 
en dit in 177 gevallen.

DIENSTEN THUISZORG

Door de jaren heen heeft het OCMW een zeer uitge-
breide thuiszorgdienstverlening uitgebouwd. De visie van 
het OCMW was en is nog steeds om de dienstverlening 
zo uit te breiden dat de cliënt zo lang als mogelijk in de 
eigen woning kan blijven wonen. Om dit te realiseren wer-
den diverse diensten opgezet. 

POETSDIENST

Via de poetsdienst wordt hulp verstrekt aan personen die 
moeilijkheden ondervinden bij het wekelijks onderhoud 
van hun woning. Momenteel heeft het OCMW 22 poets-
vrouwen die deze dienstverlening verzorgen. Samen kun-
nen zij aan 120 gezinnen hulp verstrekken. 

Voor de poetsdienst was er in 2010 een uitgave van 

406.467 euro. Daarvan wordt 111.250 ontvangen via over-
heidssubsidies op het personeel en vergoeden de gezin-
nen de prestaties ten bedrage van 84.000 euro. De poet-
sdienst is bij uitstek de thuisdienst voor de ook financieel 
behoeftige bejaarde.

GROEN- EN KARWEIDIENST

De groen- en karweidienst van OCMW Jabbeke staat voor 
ongeveer de helft van haar capaciteit in voor het onder-
houd van haar patrimonium (35 verhuurde woningen). De 
klusjesdienst  is evenwel ook een belangrijk element voor 
de lokale thuiszorg. Deze dienst verstrekt hulp aan per-
sonen die om reden van leeftijd, ziekte of invaliditeit niet 
of onvoldoende in staat zijn om zelf of met behulp van 
de kinderen, kleinkinderen of derden een noodzakelijke 
karwei te verrichten in of rond hun huis. Het gaat meestal 
om kleine herstellingswerken of onderhoudswerken aan 
de tuin.

Het OCMW heeft voor deze dienstverlening 2.8 perso-
neelsequivalent ter beschikking. In 2010 werden aldus 81 
gezinnen geholpen. De werkingskosten bedragen 57.505 
euro, de opbrengsten 30.391 euro (14.005 euro bijdrage 
gezinnen – 16.386 euro subsidiëring personeel). 

DIENST THUISBEZORGDE MAALTIJDEN

Deze dienst richt zich naar personen die wegens ziekte, 
lichamelijke ongeschiktheid of bijzondere sociale om-
standigheden niet meer in staat zijn tijdelijk of definitief 
zelf maaltijden te bereiden.  De maaltijden worden gro-
tendeels aangeleverd door een lokale traiteur. Daarnaast 
is er in Jabbeke ook een ‘kookmoeder’ actief die enkele 
gezinnen bedient. Er zijn een 60-tal gezinnen die gebruik 
maken van deze dienst, waarvan 22 gezinnen genoten van 
financiële tussenkomst van het OCMW.  Deze dienst rap-
porteert met 47.949 euro uitgaven en 35.500 euro bijdra-
gen van de gezinnen.
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DIENST VOOR ONTHAALOUDERS

OCMW Jabbeke is er niet alleen voor financieel behoefti-
gen en senioren, er is ook een belangrijk initiatief voor 
de jonge ouders en toekomstige ouders.  Kinderen die 
nog niet naar de basisschool gaan kunnen tot ongeveer 
3 jaar terecht bij de onthaalouder. Een aantal van de 
aangesloten onthaalouders kiest ervoor om schoolgaande 
kinderen op te vangen.  Deze opvang kan tot het einde 
van de basisschool, in afspraak met de onthaalouder.  De 
onthaalouders verzorgen de opvang in hun eigen woning 
of in een woning die daarvoor goedgekeurd is. 

Momenteel zijn er in de gemeente 22 onthaalouders actief 
(8 in Jabbeke, 9 in Varsenare, 2 in Snellegem, 1 in Zerkegem 
en 2 in Stalhille). Samen zorgden zij in 2010 voor 226 kin-
deren. Deze dienst wordt voor een groot stuk gesubsi-
dieerd door Kind en Gezin. Daarnaast betalen ook de 
ouders een bijdrage die berekend wordt op hun inkomen. 
In 2010 werden er 357.600 euro werkingsopbrengsten 
geregistreerd (217.600 euro uit de bijdrage van de gezin-
nen en 140.000 euro gesubsidieerd door Kind & Gezin. 
De werkingskosten bedroegen 360.817 euro (274.239 
euro als vergoeding voor de onthaalouders, 80.358 euro 
personeelskosten en 6.220 euro diverse kosten).

DIENST HUISHOUDHULP

Om voor de actieve bevolking de combinatie tussen arbeid 
en gezin beter mogelijk te maken, maakte het OCMW ge-
bruik van de mogelijkheid om een eigen dienst huishoud-
hulp op te richten. 

Via deze dienst kunnen gezinnen hulp aanvragen bij huis-
houdelijke taken in de privéwoning. Het gaat voornamelijk 
over hulp zoals wassen, strijken, en poetsen van de woning, 
naaiwerkjes, maaltijden bereiden en boodschappen doen. 
De gebruikers betalen deze dienst met dienstencheques. 
In Jabbeke zijn er 201 gezinnen die van deze dienst ge-
bruikmaken. 

De bijdrage van de gezinnen onder de vorm van dien-
stencheques bedroeg in 2010 620.800 euro, terwijl de 
werkingskosten 715.419 euro bedroegen (710.398 euro 
personeelskosten en 5.021 euro diverse kosten).

u

Een balanstotaal van 5,2 miljoen euro waarvan 3,3 miljoen 
euro eigen vermogen. OCMW Jabbeke had een omzet van 
3,99 miljoen euro. En er was een gemeentelijke bijdrage 
van 1,087 miljoen euro. 

OCMW JABBEKE VERDER IN CIJFERS

HET SENIORENBEHOEFTENONDERZOEK 

De oorspronkelijke visie van deze dienstverlening is nog 
steeds actueel: de actieve senior krijgt thuis bijkomende 
hulp zodanig dat deze zo lang mogelijk in de eigen wo-
ning kan verblijven. Dat deze dienstverlening een succes 
te noemen is bleek onlangs nog uit de resultaten van een 
seniorenbehoeftenonderzoek dat in Jabbeke gevoerd 
werd. Hierbij werden 427 zestigplussers ondervraagd. 

Uit dit onderzoek bleek een algemene tevredenheid bij de 
senioren. De gemiddelde zestigplusser ontvangt per week 
4.8 uur hulp in huis. Dit gaat voornamelijk over hulp in 
het huishouden. 56.8% van de ondervraagden krijgt deze 
hulp van een poetsdienst. Binnen deze groep is 64.8% zeer 
tevreden over de hulpverlening. 

Indien men niet tevreden is gaat deze ontevredenheid 
voornamelijk over de kostprijs (22.7%), de wachtlijst 
(22.7%) en de beperktere dienstverlening tijdens verlof-
periodes (23.8%).  

1

Behoefteonderzoek senioren
20112011

Prof. Dr. D. Verté,

Jabbeke

2011
,

N. De Witte, L. De Donder, T. Buffel, S. Dury
Onderzoeksgroep Agogische wetenschappen, 

Vrije Universiteit Brussel.
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– Waarvoor?

• Waarvoor heeft men hulp nodig?
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hulp huishouden 23,3 %
hulp persoonlijke verplaatsingen 16,3 %
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• Hulp
– Waarvoor?

• Waarvoor heeft men hulp nodig?
Waarvoor?

hulp huishouden 23,3 %
hulp persoonlijke verplaatsingen 16,3 %
hulp persoonlijke verzorging 9,8 %

De volledige presentatie van het seniorenbe-
hoeftenonderzoek van Jabbeke kunt u vinden op 
www.jabbeke.be.

Sieska Sevenant

OCMW
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DUURZAAM INVESTEREN IN BETERE LEEFOMGEVING
Het kostenplaatje van het gemeentelijk milieubeleid omvat vele facetten en is niet altijd eenvoudig te omvatten in 
cijfers. Veelal zijn er al heel wat historische investeringen in het bestaande patrimonium (denk maar aan riolering, de 
wegen en de gemeentelijke gebouwen) die voor het grootste deel de huidige onderhouds- en verbruikskosten bepalen. 
Om toch enige duidelijkheid te brengen, worden een aantal topics uitgelicht.

AFVAL 

Eén van de kerntaken van de gemeente is het afvalbe-
leid in goede banen te leiden. Maar het traject tussen de 
preventie van afval en de defi nitieve verwerking ervan 
is lang, complex en vooral een dure aangelegenheid. De 
gekende ophalingen met de vuilniswagen kostten in 2010 
zo’n 252.906 euro voor het inzamelen van het restafval, 
papier en karton en het groenafval. De verwerking van 
huishoudelijk afval afkomstig van het containerpark en de 
huis-aan-huisinzameling berekende in 2010 als volgt: de 
verwerking van niet-brandbaar afval van het containerpark 
(128.983 euro), de verbranding van restafval (263.502 
euro), de verwerking van papier (24.143 euro) en de ver-
werking van groenafval (86.116 euro).

Sinds de invoering in februari 2010 van het DIFTAR-sys-
teem, de zogenaamde registratie en aanrekeningen van het 
aangevoerde afval op het containerpark, is er een duidelij-
ke trendbreuk merkbaar van het aangevoerde brandbaar 
afval. Er wordt minder huisvuil ingezameld op het contai-
nerpark en meer huisvuil opgehaald via de huis-aan-huis-
inzameling.

Het geheel van de werking van het containerpark, de af-
haling en het verwerken van afval berekende op 1.038.260 
euro. Aan de ontvangstenzijde zijn er 820.050 euro ge-
noteerd van verkopen op het containerpark, de huisvuilza-
kken en de algemene milieubelasting. Dus uit de algemene 
gemeentemiddelen werd 218.210 euro bijgepast.

grofvuil containerpark (in kg) inzameling huis-aan-huis (in kg)
2007 830.640 1.783.500
2008 834.760 1.637.856
2009 855.252 1.808.334
2010 503.505 1.937.640

WATER 

Alle afvalwater dat geloosd wordt, moet gezuiverd worden 
vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. 
Voor deze behandeling zijn er grofweg twee opties: ofwel 
wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de 
gemeente of het gewest in voor verdere zuivering ofwel is 
de inwoner verplicht dit zelf te doen. 

De gemeente Jabbeke opteert er alsnog voor om het be-
heer en de uitbouw van de gemeentelijke riolering zelf 

te exploiteren. Hierdoor kan het gemeentebestuur de ge-
meentelijke saneringsbijdrage op uw waterfactuur vrij laag 
houden en het investeringsritme voor de nieuwe aan te 
leggen riolering zelf bepalen. Het onderhoud en de rui-
mingskost van het bestaande rioleringsnetwerk bedroeg in 
2010 zo’n 49.346 euro. De investeringslast voor de (her)
aanleg van riolen varieert jaarlijks en is afhankelijk van de 
omvang van de uitgevoerde rioleringsprojecten. Voor zij 
die niet kunnen lozen in de riolering en een individuele 
zuiveringsinstallatie moeten bouwen, is er een gemeentel-
ijke subsidiëring.

Tenslotte zijn er ook nog de kosten voor het onderhoud 
van de waterlopen van 3de categorie. Dit onderhoud valt 
ook ten laste van de gemeente, maar wordt uitgevoerd 
door polderbesturen. De Nieuwe Polder van Blanken-
berge heeft in 2010 voor zo’n 135.474 euro werken uit-
gevoerd aan onbevaarbare waterlopen.

HINDER 

De gemeente heeft er zich toe geëngageerd een beleid te 
voeren dat erop gericht is om de milieuhinder (geur, ge-
luid, licht, stof, rook en/of roet) die zich voordoet op haar 
grondgebied te beheersen en zo mogelijk in te perken.
Zoals blijkt uit de meldingen is geluidshinder een be-
langrijk milieuprobleem van deze tijd. Geluidshinder is 
meestal een lokaal probleem en nauwgezet te lokaliseren. 
De gemeente is dus goed geplaatst om deze vorm van 
milieuvervuiling terug te dringen, te voorkomen en om 
de goede milieukwaliteit waar die nog aanwezig is te be-
houden. Zo wordt er binnenkort gestart met het plaatsen 
van geluidswerende schermen langs de E40 (beide zijden). 
Dit project van het Agentschap Wegen en Verkeer zal 
3.081.750 euro kosten waarin de gemeente Jabbeke voor 
zo’n 1.463.830 euro mee zal participeren. 
 
NATUUR
 
Het natuurbeleid wordt in hoge mate bepaald door de 
hogere overheid. De gemeente heeft echter een aan-
tal subsidiereglementen uitgewerkt ter bescherming van 
het streekeigen en autochtoon plantmateriaal en het 
onderhoud en behoud van bepaalde inheemse soorten. 
Knotwilgenrijen en veedrinkpoelen zijn typische en 
waardevolle elementen in ons landschap. Ze hebben een 
belangrijke functie als leef- en schuilplaats voor dieren. 
Maar door gebrekkig onderhoud en doordat ze econo-
misch onrendabel zijn, verdwijnen ze in snel tempo. De 
uitbetaalde premies inzake wegbermbeheer (7.200 euro), 
kleine landschapselementen (5.767 euro), bijkomende 
subsidie landbouwbeheersovereenkomsten (3.945 euro) 
en het behoud van zwaluwnesten (1.520 euro) bedroegen 
in totaal 18.433 euro.

ENERGIE

Het lokale bestuursniveau is een onmisbare schakel 
voor de uitwerking van een duurzaam energiebeleid.
Het duurzame energiebeleid steunt voornamelijk op twee 
pijlers, rationeel energieverbruik (REG) en hernieuwbare 
energiebronnen. Met REG wordt het spaarzaam en ef-
fi ciënt omgaan met energie bedoeld en beoogt daarom een 
tweesporenbeleid, het aanmoedigen van energiebesparing 
en het ontmoedigen van energiegebruik. Hernieuwbare 
energiebronnen zijn windenergie, waterkracht, zonne-e-
nergie en biomassa. Ze halen hun energie rechtstreeks of 
onrechtstreeks uit de zon. 

Ze zijn onuitputtelijk, want het gaat niet om een bepaalde 
eindige voorraad. Rationeel energiegebruik is een belang-
rijke pijler. Het is een taak van de lokale overheid om haar 
bevolking bewust te maken van haar energieverbruik en 
de bevolking te stimuleren om rationeler om te gaan met 
deze energie. 

De gemeente heeft in 2010 voor zo’n 32.763 euro pre-
mies toegekend bij de installatie van fotovoltaïsche zon-
nepanelen en zonneboilers, goed voor zo’n 97 installaties.  
De gemeente poogt bovendien een voorbeeldfunctie op 
te nemen en koopt 100 % groene stroom aan voor de 
openbare verlichting en het verbruik in de gemeentelijke 
gebouwen.

onrechtstreeks uit de zon. 

u
Nikolaas Croene

Milieu



1 DECEMBER 1943

Op het einde van 1943 waren de viermotorige B17-
bommenwerpers op een vijfentwintigtal vliegvelden 
ten noorden en ten noordoosten van Londen gestatio-
neerd. Eén van die basissen was Station 106 te Grafton 
Underwood, waar de 384ste Bombardment Group was 
opgesteld. Hiertoe behoorde ook de B17 met serienum-
mer 42-24557, het toestel van de tienkoppige bemanning 
onder piloot-gezagvoerder Bruce Sundlun.

Op 1 december 1943 startten in totaal 293 Vliegende 
Forten (bijnaam van de B17) voor een bombardements-
vlucht naar Solingen in het Ruhrgebied. Een vlucht van 
meer dan 1100 kilometer heen en terug. Achttien toestel-
len zouden niet terugkeren naar hun thuisbasis en werden 
opgegeven als ‘missing in action’. Hiertoe behoorde ook 
de ‘Damn Yankee’ van Bruce Sundlun, die is neergestort in 
een rapenveld te Jabbeke.

MECHANISCH DEFECT

De heenreis naar Solingen verliep zonder noemenswaar-
dige problemen langs een vrijwel rechte reisroute die liep 
over Zeeland en Zuid-Nederland. De Duitse grens werd 
aangevlogen via Venlo en weldra schoven de Rijn en de 
industriegebieden van Düsseldorf onder de vleugels door, 
waarna het doel opdoemde: een staalfabriek te Solingen. 
Volgens de gebruikelijke methode werd een bommentapijt 
gelegd, waarop de formaties rechtsomkeer maakten om 
over Belgisch grondgebied de terugreis aan te vatten.

Op dat ogenblik kreeg de ‘Damn Yankee’ mechanische 
problemen door het Flak-afweergeschut en moest piloot-
gezagvoerder Sundlun de veilige formatie verlaten. 
Het duurde echter niet lang voor de B17 door twee 
Duitse jagers van het type Focke-Wulf Fw 190 van het 
Jagdgeschwader 26 werd aangevallen.

Tot boven Snellegem genaderd en met nog slechts twee 
draaiende motoren, bleven de twee Duitse jagers het 
toestel bestoken.  Het brandende Vliegende Fort vloog 
toen nog op een hoogte van 300 meter. In de nabijheid van 
de Boerenmolen sprongen vier bemanningsleden (Boles, 
Jyllka, Snyder en Ramsey) vanuit het bommenluik en land-
den op de Kouter. Ze werden gevangen genomen door de 
Duitse soldaten die daar toevallig op oefening waren.

Dit viertal werd langs de Snel-
legemstraat en de Brugse Steen-
weg naar het Lager gebracht in 
de Stationsstraat. Van daaruit 
vertrokken zij naar Duitsland.

Na een ultieme scherpe linkse 
bocht van bijna 180°, voor-
kwam Sundlun dat het toestel 
neerstortte in de Jabbeekse 
dorpskern. Hij verliet als laat-
ste bemanningslid het Vliegend 
Fort.

Dat er van de tienkoppige bemanning slechts vijf sprongen, 
heeft als oorzaak dat de overige bemanningsleden reeds 
in het verloop van het luchtgevecht dodelijk gekwetst of 
overleden waren (Hayes, Cologne, Snyder, Cappelletti en 
Lekas).

ONTSNAPPING

Inmiddels had Sundlun zijn valscherm verstopt onder een 
mestvaalt op het land van de gebroeders Saeys. Onder-
tussen hadden zich reeds heel wat mensen verzameld ter 
hoogte van het neergestorte vliegtuig, waarop Sundlun via 
de voor van het rapenveld naar het inmiddels verdwenen 
bosje langs de Lange Dreef verdween. Twee Duitse solda-
ten die per fi ets opdaagden en vroegen waar de ‘Tommy’ 
was, kregen geen antwoord van de aanwezigen.

Eénmaal de duisternis was gevallen, verliet Sundlun zijn 
schuilplaats en werd door de kinderen van Charles Inghel-
brecht de weg gewezen in de richting van de Eernegemweg. 
Tenslotte kwam hij terecht op de hoeve van wijlen Victor 
Roose. Sundlun kreeg er de gelegenheid zich te wassen, 
te eten, te drinken en zich om te kleden. Na overleg werd 
besloten om per onverlichte fi ets naar het Halfweghuis te 
rijden tot bij Omer Saelens.

‘s Avonds reden Georges Jonckheere en Bruce Sundlun 
per fi ets samen naar Brugge. ‘s Anderendaags werd Sund-
lun naar diens broer André Jonckheere gebracht, waar de 
Amerikaan een tweetal dagen en nachten verbleef. Naar 
het schijnt stond Sundlun niet lang nadien op de Grote 

Op 21 juli 2011 overleed de Amerikaanse oorlogsheld en Jabbeekse ereburger Bruce Sundlun op 91-jarige 
leeftijd in zijn woning te Rhode Island. Na een kortstondige ziekte is hij thuis, omringd door zijn naaste 
familie, rustig heengegaan. Bruce Sundlun was de piloot van de Amerikaanse bommenwerper B17F die hier 
op 1 december 1943 neerstortte. Dankzij zijn koelbloedig optreden kon hij zijn vliegend fort voorbij het dorp 
sturen en zo een ramp voor de bevolking vermijden.

‘WHAT A MAN, WHAT A LIFE’

Piloot-gezagvoerder Bruce 
Sundlun

Markt te Brugge als doofstomme met valse identiteits-
papieren om vanuit Brussel via de vaste vluchtroute door-
heen Frankrijk en Spanje, op 28 december 1943 Engeland 
opnieuw te bereiken.

JABBEKE REMEMBERED

De heroïsche daad van piloot-gezagvoerder Bruce Sundlun 
werd door de Jabbekenaars niet vergeten. Op 1 decem-
ber 1990 werd dan ook een gedenksteen onthuld nabij 
de plek waar het Vliegende Fort van Sundlun neerstortte.  
Ook luchtvaartjournalist Wilfried Roels en historicus Luc 
Packo bleven jaren na datum op zoek gaan naar de Ameri-
kaanse oorlogsheld. Na diverse pogingen en uiteindelijk 
positief resultaat beloofde Bruce Sundlun, op dat moment 
gouverneur van Rhode Island, aanwezig te zijn op de voor-
stelling van het boek ‘Jabbeke 1940-1947’ op 11 november 
1995, waarin door auteur Luc Packo een hoofdstuk werd 
gewijd aan de crash van de Amerikaanse bommenwerper. 
Bruce Sundlun mocht als eregast een tweede maal op-
nieuw verwelkomd worden toen de gemeente Jabbeke 
met ‘Jabbeke remembers’ de bevrijders van de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog eerde. De toen 89-jarige Sundlun 
zei in zijn toespraak dat hij zijn leven dankte aan de Jab-
bekenaars en dat hij dankzij hun hulp het hachelijke avon-
tuur heeft overleefd. Tijdens het re-enactmentevenement 
werd Sundlun voor zijn helfdhaftig optreden het erebur-
gerschap van Jabbeke toegekend.

ZAKENMAN EN POLITICUS

Bruce Sundlun verliet het Amerikaanse leger in 1945. Op-
nieuw in het burgerleven ging hij terug naar de Harvard 
School, waar hij als advocaat afstudeerde en werkzaam 
was in ‘the Department of Justice’ in Washington. In 1970 
werd hij ‘President of Executive Jet Aviation’, tot hij in 
1976 president werd van ‘the Outlet Company in Provi-
dence’. In 1986 en 1988 deed hij mee aan de gouverneurs-
verkiezingen van Rhode Island. Pas in 1990 echter won 
hij de verkiezingen met 75% van de stemmen. Hij bleef 
gouverneur van Rhode Island tot 3 januari 1995. Tevens 
in de nationale politiek onder president Kennedy was hij 
verantwoordelijk voor de communicatiesatellieten, alsook 
was hij actief onder de presidenten Carter en Clinton.

Bruce George Sundlun werd geboren op 19 januari 
1920 in Providence, Rhode Island en is overleden op 21 
juli 2011 in Jamestown, Rhode Island.

Bruce was de zoon van Walter Irving Sundlun en Jan 
Zelda Colitz. Hij was gehuwd met Madeleine Schiffer Ei-
sner (geh. 1949 - gesch. 1965), met Pamela Barrett (geh. 
1966 - gesch 1973), met Joyanne T. Carter (geh. 1974 - 
gesch. 1985), met Marjorie Lee (geh. 1985 - gesch. 1999) 
en Susan Dittelman (geh. 2000). Hij had één zoon, Peter 
Bruce Sundlun en één dochter bij zijn toenmalige part-
ner Judith Vargo, namelijk Kara Hewes.

Hij liep zijn middelbare school aan de Gordon School, 
de Classical High School in Providence en Tabor Aca-
demy, zijn universiteitsstudies aan het Williams College 
(1946) en zijn rechtenstudie aan de LLB, Harvard Law 
School (1949).

Sundlun oefende (vaak simultaan) verschillende be-
roepen uit als politicus (1964-1995), advocaat (1949-
1972), ondernemer (1960-1990), hoogleraar (1995-
2011) en militair (1941-1945).

Op 1 januari 1991 werd Bruce Sundlun verkozen tot 
71ste gouverneur van Rhode Island. Hij bleef aan tot 
7 januari 1995, toen hij werd opgevolgd door Lincoln 
Almond.

Bruce Sundlun werd gedecoreerd met het ‘Distin-
guished Flying Cross’, een ‘Purple Heart’, een ‘Air Me-
dal’, een ‘European-African-Middle Eastern Campaign 
medal’, een ‘Asiatic-Pacifi c Campaign medal’, een ‘World 
War II Victory medal’ en een ‘Chevalier of the Légion 
d’honneur medal’.

Bronnen: 
Jabbeke 1940-1947 - Luc Packo
M.I.A. 1.12.1943 - Wilfried Roels
Wikipedia
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EEN STUKJE HISTORIEK

Door zijn ligging was Jabbeke als van oudsher een wel-
bezochte doorgangsplaats. Al wie van Brugge of Gent naar 
Oostende, Veurne of Duinkerke wilde, moest hier langs 
de grote heirbaan komen. Volgens de legende maakte ook 
Maria van Bourgondië een doortocht door Jabbeke.

Nog voor de Tweede Wereldoorlog werd een autosnel-
weg aangelegd vanuit Brussel. Dit kaderde in het plan voor 
grote infrastructuurwerken naar Duits model. Door de 
oorlogsdreiging werd het afgewerkte tracé Jabbeke-Aalter 
in de richting van Oostende echter niet verder afgewerkt. 
Vanaf 1938 was Jabbeke het eindpunt van de autosnelweg 
naar Brussel.

In die periode was Jabbeke omwille van bovenstaande in-
frastructuur gekend tot in Engeland. In 1948 en 1949 ves-
tigden zowel Triumph als Jaguar hier snelheidsrecords met 
seriewagens op de ‘vliegende mijl’.

RON SUTTON EN NORMAN DEWIS

Vier jaar voor het snelheidsrecord van de legendarische 
testingenieur Norman Dewis had Ron Sutton, zijn voor-
ganger als testrijder bij Jaguar, in 1949 op ditzelfde stuk au-
tosnelweg bewezen dat de Jaguar XK 120 de 120 mijl per 
uur kon halen die de merknaam impliceerde. Een groep 
journalisten keek toe hoe een snelheid van meer dan 132 
mijl per uur werd geregistreerd. Zo werd bewezen dat 
de XK 120 er niet alleen goed uitzag, maar tevens kon 
presteren. Dit bezegelde het succes van een van de meest 
lucratieve Britse exportproducten.

Tegen 1953 was het originele record verbroken en stuur-
de Jaguar Norman Dewis terug naar België met een aange-
paste XK 120. Dewis voerde de opdracht succesvol uit en 
verpulverde het snelheidsrecord met veertig mijl per uur. 
Hij liet op 20 oktober 1953 een snelheid van 172.41 mijl 
per uur optekenen. 

Het was het tweede bezoek van Dewis aan Jabbeke in 
1953. Eerder dat jaar had hij nieuwe records gevestigd met 
een XK 120 en met één van Jaguars grote Mark VII’s en 
had hij tests uitgevoerd met een C-type racewagen (in 
voorbereiding van de 24 uur van Le Mans). 

De test bleek waardevol, want de C-types haalden de 
eerste, tweede en vierde plaats in de Franse klassieker. Tij-
dens zijn bezoek in oktober verbeterde Dewis niet alleen 
het snelheidsrecord met een productiewagen, hij testte 
ook een nieuw prototype van Jaguar. Het was een eerste 
versie van het D-type racewagen die net niet als eerste 
eindigde in Le Mans in 1954, maar terug ging om te winnen 
in 1955, 1956 en 1957.

Op 26 augustus was Norman Dewis terug in Jabbeke. Het bedrijf Jaguar stond zelf in voor het bezoek aan de 
plaats en het gedenkingsmonument waar ooit het wereldsnelheidsrecord met een seriewagen werd gevestigd 
op 20 oktober 1953.  

NORMAN DEWIS TERUG OP PLAATS VAN DE START

paste XK 120. Dewis voerde de opdracht succesvol uit en 
verpulverde het snelheidsrecord met veertig mijl per uur. 
Hij liet op 20 oktober 1953 een snelheid van 172.41 mijl 

Het was het tweede bezoek van Dewis aan Jabbeke in 
1953. Eerder dat jaar had hij nieuwe records gevestigd met 
een XK 120 en met één van Jaguars grote Mark VII’s en 
had hij tests uitgevoerd met een C-type racewagen (in 
voorbereiding van de 24 uur van Le Mans). 

De test bleek waardevol, want de C-types haalden de 
eerste, tweede en vierde plaats in de Franse klassieker. Tij-
dens zijn bezoek in oktober verbeterde Dewis niet alleen 
het snelheidsrecord met een productiewagen, hij testte 
ook een nieuw prototype van Jaguar. Het was een eerste 
versie van het D-type racewagen die net niet als eerste 
eindigde in Le Mans in 1954, maar terug ging om te winnen 
in 1955, 1956 en 1957.

Ron Sutton te Jabbeke in 1949

Norman Dewis te Jabbeke in 1953

HERDENKINGSVIERING IN 2003

Onder impuls van de Jaguar Daimler Heritage Trust en 
de gemeente Jabbeke kreeg Jabbeke een blijvende herin-
nering aan de bijzondere plaats die ze inneemt in de ge-
schiedenis van het Britse automerk, een bronzen gedenk-
plaat onthuld in aanwezigheid van Norman Dewis.

Mike Beasly, Executive Director van Jaguar formuleerde 
de band tijdens de herdenking tussen Jaguar en Jabbeke 
als volgt: 

‘Jabbeke is a very special place for Jaguar. In the late nineteen 
forties it was one of the very few stretches of motorway in 
Europe available for high speed testing and was an ideal venue 
for sir William Lyons and his engineers to demonstrate the per-
formance potential of the XK 120. 

Those high speed runs, fi fty years ago, have become indelibly 
etched into the heritage of the Jaguar marque. Returning to 
Jabbeke this year will be an appropriate and nostalgic climax 
to the XK fi ftieth anniversary celebrations.’

HERDENKINGSWEEKEND VAN 1999

In 1999 werd reeds een herdenkingsweekend georgani-
seerd waarbij liefhebbers van Jaguar vanuit heel Europa 
samen kwamen in Jabbeke. Naast behendigheidsproeven 
werden op een deel van de N377 Jabbeke-De Haan snel-
heidsproeven georganiseerd, onder leiding van de vzw 
Gentse autosport, wat geboekstaafd werd als één van de 
belangrijkste evenmenten in de Jaguargeschiedenis.

RECENT BEZOEK

Op vrijdag 26 augustus kwam de 91-jarige Norman Dewis 
samen met een Jaguardelegatie nogmaals herinneringen 
ophalen, waarbij de foto’s van het snelheidsrecord werden 
doorgenomen. 

Tevens bezocht Dewis de in 2003 onthulde gedenkplaat. 
Tijdens een koffi e vertelde de kranige negentiger honderd-
uit over lang vervlogen tijden. De humorvolle man blijkt 
de racekriebels nog niet te hebben verloren, want occa-
sioneel racet hij nog steeds.

Norman Dewis
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ALGEMENE AANPAK
Er is binnen het beleid de blijvende keuze om voor de 
beleving van de vrije tijd, zowel voor cultuur als voor 
sport, zo goed mogelijk uit te rusten op het niveau van 
elke deelkern.

Deze beleidskeuze, die al begin de jaren 90 gemaakt werd, 
maakt dat Jabbeke in elke deelkern een modern ontmoe-
tingscentrum heeft uitgerust en verder ambieert. Nu 
wordt voor de kern Jabbeke gewerkt aan het cultuurcen-
trum.

Op het vlak van de bouw en uitrusting is dit misschien 
een hogere investeringskost dan een meer gecentraliseer-
dere infrastructuur. Dat wordt in exploitatie echter ruim 
gecompenseerd door de blijvende dynamiek in elke deel-
kern, gecombineerd met het zo goed mogelijk betrekken 
van verenigingen en vrijwilligers, waardoor de personeels-
kost beperkt wordt.

ENERGIEKOSTEN
Energiekosten zijn ook voor de gemeente een belangrijke 
zorg. Om de socio-culturele dynamiek aan te houden is het 
bijna niet mogelijk deze kosten integraal door te rekenen 
aan gebruikers en verenigingen. Zorgzaam omgaan met 
energie is dan ook de boodschap. De energiefactuur voor 
culturele centra en de bibliotheek bedraagt op vandaag 
ruim 80.000 euro. 

SUBSIDIES
Het totaal subsidiebedrag voor culturele en socio-
culturele verenigingen is 17.000 euro, te verdelen over 73 
verenigingen. Daarmee wordt ruimschoots het decretale 
minimum van 1 euro per inwoner gehaald. De subsidies 
worden beschouwd als een aanvulling op de logistieke 
steun. 

LOGISTIEKE STEUN
Cultureel initiatieven nemen en organiseren is op vandaag 
niet meer mogelijk zonder een behoorlijke logistieke 
ondersteuning vanuit de gemeente. Via de dienst cultuur 
is er een uitgebreide uitleendienst, wordt maandelijks 
gewerkt aan de activiteitenkalender en worden veel 
initiatieven ondersteund met een wervende banner. 

In 2010  waren er 402 uitleningen, waarvan 57 
voor culturele verenigingen. 111 activiteiten werden 
ondersteund met promotieborden en een extra 
vermelding op de webstek.

EIGEN PROGRAMMATIE VIA DE CULTUURDIENST
De ligging van Jabbeke tussen de stedelijke culturele 
centra van Brugge, Oostende en Torhout maakt dat 
de culturele programmatie een eigen invulling verdient. 
Daarbij wordt altijd gepoogd om het verenigingsinitiatief 
te laten voorgaan. Toch werd in 2010 voor 25.000 
euro aan gemeenschapsvormende cultuurprojecten 
aangewend, door Vlaanderen gesubsidieerd a rato van 
1 euro per inwoner. Daarnaast zijn er nog manifestaties 
voor het grote publiek ingericht en ondersteund voor 
een totaal van 35.000 euro.

CONCLUSIE
De keuze van uitgaven in onze culturele sector is een 
keuze om impulsen te geven aan burgerlijk engagement en 
de ontplooiing van het individu binnen de gemeenschap. 
Verenigingen en vrijwilligers spelen daarin een grote rol, 
omdat ze zelf instaan en werken aan een cultureel aanbod.  

Om die reden is culturele ondersteuning in de ruime zin 
op vandaag niet meer weg te denken. De cultuurbeleving 
blijft voor onze maatschappij namelijk een belangrijke 
barometer. 

UW KNOTBOMEN GRATIS GEKNOT

Knotbomen moeten elke zes tot acht jaar volledig van hun 
takken worden ontdaan. De takken hebben dan een omtrek 
van ongeveer 40 centimeter. Gebeurt dit knotten niet, dan 
is de kans groot dat ze openscheuren of verzwakken en 
ziek worden. Jammer genoeg hebben veel eigenaars noch 
de tijd noch de middelen om hun bomen te knotten.

Het knotteam van de vzw Regionaal Landschap Houtland 
bestaat uit vrijwilligers die zich regelmatig en met 
enthousiasme inzetten voor natuur en landschap in het 
Houtland. Het RLH brengt de knotters in contact met de 
knotboomeigenaars. Tijdens de werkzaamheden voeren 
zij veiligheid en professionaliteit hoog in het vaandel. Elke 
knotter draagt daarom gepaste beschermkledij en wordt 
door het RLH verzekerd.

PRAKTISCH

Als knotboomeigenaar geef je je knotaanvraag door aan 
het Regionaal Landschap Houtland. Knotten is winterwerk 
en gebeurt van half november tot eind maart. Een knotter 
neemt vervolgens contact met u op. U spreekt af wanneer 
er geknot kan worden, hoe de knotter uw terrein kan 
betreden en waar de takkenhopen voor het snoeihout 
gemaakt worden. 
De knotter heeft recht op het brandhout (dikke takken). 
Het snoeihout wordt door de knotter verzameld op 
een stapel of een takkenril. De eigenaar staat in voor de 
verdere verwerking van dit fi jne snoeihout.

Het knotteam kan gecontacteerd worden via Dieter Willems 
(050/40 70 21 - dieter.willlems@west-vlaanderen.be).
Het knotteam kan gecontacteerd worden via Dieter Willems 
(050/40 70 21 - dieter.willlems@west-vlaanderen.be).
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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

CENTEN VOOR CULTUUR
De gemeente Jabbeke heeft in haar cultuurbeleidsplan een duidelijke missie vooropgesteld: cultuurbeleid 
dient als middel om mensen samen te brengen, niet als product om te consumeren. Die missie wordt vertaald 
in een geheel van initiatieven.

19

Jong geleerd is oud gedaan. De gemeente tracht de cultuurbele-
ving onder kinderen aan te wakkeren door eigen schoolprogram-
matie.

Neem gerust contact op met de vzw Regionaal Landschap Houtland: 
Dieter Willems, T. 050 40 70 21, dieter.willems@west-vlaanderen.be.

Jeroen Trybou

Cultuur
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BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Buitenschoolse kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze samenleving en dit door een aantal belangrijke 
maatschappelijke evoluties. De belangrijkste is deze van de tweeverdieners en de beroepsactieve éénoudergezinnen. 
Er bestaat immers een duidelijk verband tussen beroepsactiviteit en de nood aan buitenschoolse kinderopvang. 
Daarnaast wordt de buitenschoolse kinderopvang steeds minder aangeboden binnen de school. Door de organisatie 
van buitenschoolse kinderopvang in iedere deelgemeente, ondersteunt de gemeente Jabbeke de werkende ouder(s).

Een maandprofi el van de buitenschoolse kinderopvang ‘de 
Harlekijn’ over al de opvanglocaties toont een gemiddelde 
bezetting van 103 kinderen voor de voorschoolse opvang, 
202 voor de naschoolse en 57 kinderen  op woensdagna-
middag. 

De buitenschoolse kinderopvang heeft in totaal 972 dos-
siers van kinderen die regelmatig gebruik maken van de 
opvang. 

De ouderbijdrage bestaat uit een vast  tarief waarbij een 
maximum en minimumtarief wettelijk zijn vastgelegd. Voor 
ieder begonnen halfuur wordt 0,74€ aangerekend. Op 
woensdagnamiddag wordt automatisch het goedkoopste 
tarief voor iedere ouder aangerekend.

Kinderen kunnen in de opvang vrij gebruik maken van het 
materiaal dat er ter beschikking is. Dit gaat dan zowel over 
speelmateriaal als teken- en knutselmateriaal. 

Voor langere opvangmomenten naschools, op woensdag-
namiddag en vakantiedagen krijgen de kinderen een drank 
en een koek of een stuk fruit.  

GEMELDE LOCATIES

In de deelgemeente Jabbeke en Stalhille is de buiten-
schoolse eveneens gestart met ‘gemelde locaties’. 
Hiermee wordt ingespeeld op de grote vraag van ouders 
naar buitenschoolse kinderopvang. 

Om niet aan kwaliteit in te boeten werkt de buiten-
schoolse samen met leerkrachten van de school. Voor 
het organiseren van dit begeleid moment (studie, sport, 
en dergelijke meer) betaalt het gemeentebestuur een vrij-
willigersvergoeding uit aan de vrijwillige leerkrachten. 

INZET VAN PERSONEEL

Met de bedoeling een zo kwalitatief mogelijke opvang aan 
te bieden worden daarvoor gekwalifi ceerde medewerkers 
ingezet. Allen zijn in het bezit van een attest of diploma 
dat door de wetgeving is toegestaan. Jaarlijks volgen de 
medewerkers bijscholing dit zowel op vlak van veiligheid 
bijvoorbeeld EHBO, op het pedagogische vlak (bv. omgaan 
met kinderen met ADHD,) als op het creatieve vlak (bij-
voorbeeld onvoorziene omstandigheden). 

Tijdens de wekelijkse teamvergadering  worden ze onder-
steund door de coördinator buitenschoolse kinderopvang, 
die ook in het bezit is van een diploma dat is goedgekeurd 
en erkend door Kind en Gezin.  Deze ondersteuning richt 
zich op het administratieve en pedagogische vlak. 

Volgens de wetgeving dient er één personeelslid per 14 
kinderen te worden ingezet. Hiertoe aangespoord door 
de inspectie heeft de gemeente in korte periode drie ex-
tra personeelsleden aangeworven. Wegens het feit dat 
begeleider buitenschoolse kinderopvang een knelpunten-
beroep is, is het niet evident om voldoende gekwalifi -
ceerd personeel te vinden.  Voor het personeel krijgt de 
gemeente  subsidies via VDAB  Weerwerk,  via het Sec-
toraal Fonds (Sociale Maribel) en FCUD (Rijksdienst voor 
Kinderbijslag voor Werknemers).

WERKINGSKOSTEN

Vanzelfsprekend is de grootste kost deze van het perso-
neel. Maar er is ook het vervoer van kinderen, de verzeke-
ring lichamelijk ongevallen (kinderen), het technisch en 
dagelijks onderhoud van lokalen, de kosten van de ver-
warming, water, elektriciteit, telefoon, bureaukosten, even-
tuele apothekerskosten, speelgoed en didactisch materiaal, 
voeding en drank, intresten op en afl ossingen van leningen, 
aankoop klein meubilair en apparatuur, de organisatie van 
uitstappen en investeringen in gebouwen (renovatiewer-
ken). 
De uitgaven waren in 2010 523.032 euro. De ontvangsten  
bedroegen 418.526 euro. Daarvan kwam 347.562 euro 
van subsidies en 70.873 euro van bijdragen van de ouders. 

Voor dit team van medewerkers blijft het zoeken 
naar gemotiveerde collega’s

VOORSCHOOLS NASCHOOLS WOENSDAGNAM.
Zerkegem

(12)
Snellegem
(zie Vars.)

Jabbeke
(51)

Stalhille
(8)

Varsenare
(30)

Een totaal van 103 Een totaal van 202 Een totaal van 57

Zerkegem
(30)

Snellegem
(12)

Jabbeke
(58)

Stalhille
(17)

Varsenare
(85)

Zerkegem
(10)Snellegem

(6)

Jabbeke
(33)

Stalhille
(10)

Varsenare
(40)
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JABBEKE SCOORT MET SPORT
Stel dat een gemeente de kosten van haar sportaccommodatie volledig doorrekent aan de gebruikende vereniging of 
klant. Sporten zou voor velen en zeker voor de jeugd onbetaalbaar  worden. De kans om geregeld sport te beoefenen is 
heel belangrijk. En daarom wil de gemeente haar sportaccommodatie zo goedkoop mogelijk en zelfs gratis aanbieden. 
Jabbeke wil scoren met sport. 

INFRASTRUCTUUR

Jabbeke is uitgerust met 12 steeds beter uitgeruste 
en behoorlijk onderhouden voetbalterreinen en 
duiveltjespleintjes. De krachtbalsport heeft een bijzondere 
plaats: 6 terreinen. Er zijn 7 gemeentelijke tennisterreinen.

Voor de indoorsporten zijn er de twee sporthallen. 

Even noodzakelijk als de sportfaciliteit zijn de vele 
kleedkamers, de 8 cafetaria en technische ruimten. Bij 
sporten hoort ook de verzorging van het sociale aspect.

VEELGEBRUIKT

Deze sportieve ontmoetingsplaatsen, verspreid over 
gans Jabbeke, worden dagdagelijks bezocht door heel 
wat gebruikers. Zonder volledig te kunnen zijn enige 
gebruiksratio’s:

• beide sporthallen zijn goed voor 35 uren
 schoolsportgebruik en elk ervan heeft 17 uur
 minivoetbalcompetitie per week

• Turnkring Varsenare, met haar 231 jeugdleden, 
 gebruikt maar liefst 32 uren per week de sporthal

• andere veelgebruikers zijn de 4 badmintonclubs 
 en de volleybalsport 

• de voetbalvelden voor FC Varsenare en KSV
 Jabbeke worden elk ongeveer 30uur per week 
 gebruikt

FINANCIEEL

Een goed uitgebouwde sportinfrastructuur heeft uiteraard 
zijn prijskaartje. 

Er is natuurlijk de investering voor de bouw en de aanleg, 
maar dit moet gezien worden in de tijd en als aanwinst 
voor elke deelgemeente.

In het sportbeheer moet veel aandacht besteed worden 
aan de beheersing van de terugkerende kosten.

Zo loopt de energiefactuur voor de gebouwen, ondanks 
de aandacht voor een energiezuinig beleid, hoog op. 
Gerekend wordt dat er in 2010 circa 150.000 euro gas-, 
water- en elektriciteitsverbruik was. Zoals iedereen ook 
persoonlijk ervaart is de energiekost oplopend. 

Een andere grote kost is het onderhoud en herstel van 
de infrastructuur, ook al goed voor een gemeentelijke 
kost van circa 100.000 euro. De liefst 17 grasvelden voor 
voetbal en krachtbal jaarlijks opnieuw laten inzaaien kost 
alleen al 26.500 euro.

Er zijn 45.000 euro subsidies aan sportclubs. Die subsidies 
worden op vandaag bijna volledig georiënteerd in de 
richting van jeugdwerking en kwaliteitsbeoordeling van 
opleiding. 

Die subsidies zijn op vandaag ook in belangrijke mate 
verplicht vanuit de Vlaamse regelgeving (voor ongeveer 
30.000 euro). Zo moet er tot 2013 impulssubsidie gegeven 
worden ter ondersteuning van clubs die inspanningen 
doen voor gediplomeerde jeugdtrainers. 

De cijfers leren dat het geheel van het gemeentelijk 
sportgebeuren ongeveer 330.000 euro per jaar kost. Dit 
is 24 euro per inwoner, 62 euro per gezin of aangezien 
ongeveer één derde van de Jabbeekse inwoner aangesloten 
is bij een sportclub, 75 euro per bij een sportclub 
aangesloten inwoner. 

EIGEN SPORTPROGRAMMATIE

Het vele initiatief van verenigingen maakt dat er weinig 
vraag is naar eigen gemeentelijke sportprogrammatie. 
Niettemin organiseert de gemeente ook een aantal 
activiteiten, vaak voor een breed of net een ‘smal’ publiek. 
Denk maar aan de schoolsportdagen (budget 14.000 euro), 
de Sportkriebels, de Seniorensportacademie, de zoektocht 
Fusieroute (budget 5.000 euro) of de Kriebeldag voor 
anders-validen (budget 1.000 euro). 

Ook de jaarlijkse viering van de sportlaureaten, de 
Jabbeekse sporthoogdag bij uitstek, verdient een 
vermelding.

EUROPEES ONDERZOEK

Uit een onderzoek van Europa blijkt dat 16% van de 
Belgen geregeld en 25% nogal geregeld aan sport doet. 
Dat is een goede score. 

Sportbeoefening is voor de Belgen een kwestie van 
plezier.60% doet aan sport om zich te ontspannen, 43% 
voor het amusement. Als reden om niet aan sport te doen 
blijkt vooral het tijdsgebrek. Daarna komen handicap of 
ziekte en ook de weigering om aan competitie te doen. 

De kostprijs van sportbeoefening wordt slechts vermeld 
door 4% van de deelnemers aan het onderzoek. Als u dus 
nog geen deel uitmaakt van zij die bijna gratis genieten van 
de voordelen van sportbeoefening, dan moet u er nu de 
tijd voor nemen! U zal er als allereerste bij winnen...

De voetbalterreinen worden wekelijks gemaaid

Olympia: de oude Grieken wisten reeds dat een 
gezonde geest slechts kan in een gezond lichaam.

Bezettingsverhoudingen van het aantal uren afhuring 
per week, per sporttak op het sportcentrum Varsenare

u
Gino Jonckheere

Sport



Vooreerst werd er overgeschakeld naar het provinciaal 
bibliotheeksysteem. Door deze overstap kon je van dan af 
als gebruiker een aantal verrichtingen van thuis uit doen: 
verlengen, reserveren, uitleengeschiedenis consulteren en 
de catalogus raadplegen.

Verder werd de bibliotheek van Zerkegem volledig voor-
zien van nieuw meubilair en werden de rekken van de bi-
bliotheek van Jabbeke uitgebreid, om plaats te maken voor 
een aparte adolescenten- annex volwassenenstripafdeling. 

Er kwam een groot aantal auteurs op bezoek: Dirk Nie-
landt, Walter Baele, Do Van Ranst, Martijn vander Linden, 
Anke Kranendonck, Geronimo Stilton en Jo Gisekin om er 
maar enkele te noemen.

LEDEN

Vorig jaar maakten in totaal 3456 leden één of meerde-
re malen gebruik van de diensten van de bibliotheek. Op 
een totale bevolking van meer dan 13650 inwoners komt 
dat neer op een bereik van meer dan 25%. Met andere 
woorden, één op vier inwoners van Jabbeke is actief lid 
van de bibliotheek.

Van deze leden is ongeveer de helft jeugd en de helft vol-
wassenen. Daar blijkt de leeftijdsgroep 41- tot 50-jarigen 
(452) het talrijkst. Alle leden samen zorgden ervoor dat 
de bibliotheek vorig jaar meer dan 43000 bezoeken kreeg.

Alle uitgeleende materialen werden in de loop van 2010 
meer dan 123.417 keer uitgeleend.

NIEUWE COLLECTIES

In 2010 werden in totaal 3.560 nieuwe boeken en dvd’s 
aangekocht. Dit is vergelijkbaar met het aantal actieve 
leden. Ook de verdeling over jeugd en volwassenen is ge-
lijklopend aan het lenersbestand. 

WERKINGSVERSLAG EN REKENING

Het geheel van de bibliotheekwerking heeft een kosten-
plaatje van 305.847 euro. Daarvan wordt 114.926 euro 
terugbetaald, voornamelijk via overheidssubsidies. De 
inschrijvingsgelden en uitleengelden bleven beperkt tot 
12.196 euro.

De bibliotheek staat in de snel evoluerende informatie-
maatschappij voor grote uitdagingen. Het blijkt dat dit 
voor Jabbeke alvast een grote behoefte blijft.

Het volledige werkingsverslag van de bibliotheek is be-
schikbaar op www.jabbeke.be.

UITLEENTOPPERS IN 2010

Kaatjes 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

BIBLIOTHEEKCIJFERS
2010 was een boeiend jaar voor de openbare bibliotheek. Er waren iets meer bezoekers, iets meer uitleningen 
en er kon gewerkt worden aan een aantal technische verbeteringen in afwachting van de verwachte nieuwe 
bibliotheek in het sport- en cultuurcentrum.
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HET BIBLIOTHEEKBEZIT - 54.745 uitleenbare titels
jeugd volwassenen

Jabbeke 11.903 16.162 
Varsenare 8.643 6.315 
Snellegem 5.043 1.198 
Zerkegem 4.379 1.102 

 DE BIBLIOTHEEK IN JEUGDCIJFERS
Actieve jeugdleden 1703
Jeugduitleningen 78.484
Bezit jeugdboeken 28.811
Nieuwe collectie jeugd 1.750

BUURTINFORMATIENETWERK JABBEKE
ZOEKT VRIJWILLIGE MEDEWERKERS

Het Buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband 
tussen inwoners van Jabbeke, de lokale politie en het 
gemeentebestuur, dat het project mee helpt financieren.

De bedoeling van het BIN is dat politie en inwoners 
beter en sneller met elkaar communiceren en zo 
het veiligheidsgevoel verhogen en misdrijven helpen 
voorkomen. Dit gebeurt via een communicatieschema 
tussen de politiediensten en de coördinator  van het BIN-
netwerk die als spilfiguur optreedt.

Via telefonische berichten worden in een korte tijdspanne 
de BIN-leden geïnformeerd, als er aanleiding bestaat tot 
preventief gedrag, waakzaamheid en opmerkzaamheid. 
Omgekeerd motiveert het Buurtinformatienetwerk 
de inwoners ook om vaststelling van abnormale feiten, 
gedragingen, personen,… hiervan dadelijk melding van te 
maken bij de politie.

Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met de 
BIN-coördinators Dirk Debruyne en Marc Sinnaeve via het 
telefoonnummer 0499/90 68 03, via mail binjabbeke@gmail.
com of via de website www.buurtinformatienetwerken.be.
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KORTE BERICHTEN
Hier leest u de officiële bekendmakingen en korte berichten van de gemeente Jabbeke. Wij verwijzen graag 
naar de rubrieken ‘nieuws’, ‘bekendmakingen’ en ‘kalender’ op de webstek www.jabbeke.be

EUROPEES JAAR VAN DE VRIJWILLIGER 

Naaar aanleiding van het Europese Jaar van de Vrijwilliger 
wil de gemeente Jabbeke graag haar vrijwilligers vieren. 
Het is immers geen geheim dat het Jabbeekse vrijetijds-, 
verenigings- en sociale leven gestoeld is op de inspanningen 
van talloze vrijwilligers.

Bent u nog niet aangeschreven, neem dan contact op met 
de Cel Vrije Tijd om uw vrijwilligers kenbaar te maken 
(050/81 02 04 - 050/81 02 06 - 050/81 01 54).

Peggy Truyen

Bibliotheek



OPEN MONUMENTENDAG GROOT SUCCES

Op zondag 11 september vond de 23ste edi-
tie plaats van de Open Monumentendag. Deze 
keer stond OMD helemaal in het teken van het 
jaarthema ‘Confl ict’. 

Te Jabbeke werd de Vloethemhoeve - gelegen in 
de Woudweg naar Zedelgem 19 - in de kijker ge-
plaatst, een indrukwekkend gebouwencomplex uit 
de 18de eeuw. 

Meer dan vijfhonderd deelnemers deden zich 
tegoed aan de rijke historische achtergrond van 
deze unieke hoeve. 

Deze historische site gaat terug tot het einde van 
de 13de eeuw en kadert in de ontginning van het 
omliggende Vloethemveld. In 1396 schonk graaf 
Gwijde van Dampierre veld en heidegrond aan het 
Sint-Janshospitaal te Brugge. Op traditionele wijze 
probeerde het ‘Sint-Janshuys’ een deel van deze 
laaggelegen gronden te ontginnen voor de uitbouw 
van hoeves. Het Hildeghemhof (cfr. Vloethemveld-
straat 1), het Vloethemhof en Noortweghe in 
Zedelgem dateren uit deze fase.

De eerste vermelding van de naam ‘Vloethem’ 
dateert van circa 1300: ‘Zegher van Vloethem’. In 
1478 wordt de hoeve expliciet vermeld. De monu-
mentale achtvormige omwalling wordt voor het 
eerst vermeld in 1681 en wijst op het belang van 
de hoevesite.

De Vloethemhoeve speelde voornamelijk in het 
derde kwart van de 18de eeuw een belangrijke 
rol bij de drooglegging en de bebossing van de 
moerassige gebieden en vijvers ten zuiden van de 
site. Het boerenhuis en de schuur dateren uit deze 
periode, cfr het jaartal 1791 op de stalgevel. 

Afzender:

Gemeente Jabbeke
Gemeentehuis
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

postzegel

JABBEKE LEEFT
Onderstaande items werden uit het Jabbeekse leven gegrepen. Eén ding is duidelijk: Jabbeke is een 
dynamische gemeente. 
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JABBEEKSE MISS BENELUX 2012

De 18-jarige Cindy Sabbe uit Stalhille is de nieuwe Miss 
Benelux 2012. Cindy won op 18 september de titel in het 
Egyptische Sharm el-Sheikh. 

Cindy was de enige West-Vlaamse van de zestien fi nalistes 
die allen voor een internationale jury moesten verschijnen. 

Ze vertegenwoordigde onze provincie met trots en stijl. 
Cindy is geboren in 1993 en sinds enige tijd gepassioneerd 
door modellenwerk. Daarnaast is ze ook visagiste en houdt 
ze van (moderne) countrydans.

Cindy werd voor haar glansprestatie op 26 september 
ontvangen op het gemeentehuis te Jabbeke.

De blijde intrede van de Sint
Sporthal Jabbeke - 20 november 2011 om 14u30

Aanmering Stalhillebrug om 13u30

Meer informatie wordt binnenkort via de scholen verdeeld. U kunt ook steeds 
contact opnemen met de jeugddienst (050/81 01 54 - 0496/59 51 13).  
De inschrijvingen lopen van 10 oktober tot en met 10 november.
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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:
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