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Info-redactie heeft er naar aanleiding van de heropening van 
het OCMW-kantoor tot Sociaal Huis terecht voor gekozen 
dit thema voorop te zetten voor deze editie.

OCMW Jabbeke is de laatste jaren geëvolueerd naar een 
dienst waar de burger, die niet weet waar naar toe, terecht 
kan met om het even welke vraag rond zorg, welzijn of 
sociale administratie. Die dienst is er voor ons allemaal en 
betreft in de meeste gevallen gelukkig niet of niet alleen 
financiële ondersteuning.

Vanuit het beleid is het onze taak om de maatschappelijke 
noden te onderkennen en wij staan steeds open voor elk 
verzoek of voorstel. Maar het is goed dat wij op vandaag ook 
kunnen beschikken over studies.

Zo is er het socio-demografisch profiel van de gemeenten 
dat door een private instelling wordt opgesteld en waaruit 
mag blijken dat ook hier de vergrijzing voelbaar zal zijn. 
Daaruit blijkt evenzeer dat Jabbeke vrij welvarend is en 
statistisch gezien geen factoren van achterstand heeft.

Er was voor Jabbeke ook een seniorenbehoeftenstudie 
op initiatief van de provincie en onder leiding van een 
professor van de VUB. Daaruit bleek dat de uitbouw van 
de dienstverlening heel goed is en dat globaal gezien de 
senioren in Jabbeke best tevreden zijn.

Maar deze goede statistiek mag ons niet afleiden van de noden 
die er in de maatschappij zijn en die ook een steeds andere 
vorm aannemen. Zo was bij het seniorenbehoeftenonderzoek 
de eenzaamheid een terugkerende noodkreet. 

Omdat het OCMW-Sociaal huis in de eerste lijn heel veel 
oplost, verdient zij onze blijvende steun.

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.
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Zitting 6 februari 2012

Wegverkeer

• Er komt een parkeerverbod in de Stationsstraat
 naast woning nr. 84 en dit over een lengte van 20
 meter.
• Een gewijzigde parkeerregeling met een max. van
 3.5 ton in de Lettenburgstraat.
• In de Zuidmoere -gedeelte aan de school- wordt
 een uitgezonderd plaatselijk verkeer ingevoerd.

Financiën

• Het geheel van activiteiten en organisaties rond 
 het Romain Maesjaar kreeg een goedgekeurd
 budget van 36000 euro.
• De sportuitrusting voor het nieuwe sport- en
 cultuurcentrum Jabbeke kost 62000 euro.
• Op de hoek van de Mosselstraat en de Sarko-
 heemstraat is er een kosteloze ruiling van een
 perceel grond van 149m² ten behoeve van de 
 aanleg van parkeerplaatsen en het realiseren van
 het project.
• De gemeenteraad aanvaardde een schenking van
 plantgoed van de Lionsclub en dit in het kader
 van de campagne ‘1 miljoen bomen voor Vlaande-
 ren’ met een geraamde waarde van 3 à 4000
 euro. De bomen werden geplant in het gemeen-
 tepark.

Subsidies

• De gemeentelijke premie voor fotovoltaïsche
 zonnepanelen en zonneboilers werd met ingang
 van 1 maart 2012 opgeheven.

Zerkegem - ruil ten behoeve van de realisatie van dit BPA, dat nog dateert van voor 
de fusie. De weg wordt iets breder aan de schoolpoort.

Zitting 5 maart 2012

Bestuur

De heer Luc Slabbinck werd aangesteld als opvolgend 
gemeenteraadslid na het ontslag van mevrouw Brenda 
Bussche.
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Subsidies

• De gemeentelijke subsidie voor de aankoop van  instrumenten kan ook
 gebruikt worden voor revisie of aankoop van tweedehandse instrumenten.

• Het subsidiereglement voor de inbraakpreventie bij woningen werd aange-
 past, waarbij steeds het  advies van de technopreventieadviseur van de po-
 litie vereist is.

Openbare werken

• De werken aan de doortocht van Stalhille worden uitgebreid met de restau-
 ratie van de kerkhofmuur (38853 euro) en de heraanleg van de parking in de
 Nachtegaalstraat (18204 euro).

• Er worden bijzondere herstellingen aan de weg uitgevoerd in de Nachtegaal-
 straat (227371 euro) en in de de Manlaan (86605 euro).

Werken en leveringen aan SPC Jabbeke

• De omheining voor de zonnepanelen (7561 euro).
• Het plantgoed voor het gemeentepark (18302 euro).
• De uitrusting voor de fitnesszaal (62000 euro).

Klachtenbehandeling

De gemeenteraad nam kennis van het verslag over de klachten die in 2011 werden behandeld volgens het reglement 
klachtenbehandeling. Er waren 12 klachten ontvankelijk, waarvan 6 gegrond die aanleiding gaven tot een aanbeveling 
voor verbetering.

Ruimtelijke ordening

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Klein Strand werd gedeeltelijk herzien.

Financiën

• De jaardotatie voor de politiezone IPZ Kouter -
 1117196 euro.
• Een eenmalige subsidie voor de aankoop van een
 nieuwe mindervalidenbus door RVT Avondrust -
 20000 euro.
• Een RFID-gebaseerd uitleen- en beveiligingssys-
 teem in de openbare bibliotheek van Jabbeke - 
 30000 euro.
• De vervanging van 4 open containers op het ge-
 meentelijk containerpark - 18150 euro.
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OFFICIËLE 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. 

VOLMACHT BIJ VERKIEZINGEN

In België geldt er een stemplicht. Wanneer die niet vervult wordt, kan 
je worden vervolgd. Onder bepaalde voorwaarden kun je echter ie-
mand een volmacht geven om in jouw plaats te stemmen. Hiertoe 
hoeft er geen noodzakelijk familieverband te bestaan. In het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zetten we nog 
even alles op een rijtje.

Het volmachtformulier kunt u gratis verkrijgen bij de dienst Bevol-
king of downloaden op de gemeentelijke webstek. Zowel de volmacht-
gever als de gemachtigde dienen dit document te ondertekenen. Als 
gemachtigde kan elke andere kiezer worden aangewezen. Het formu-
lier moet niet langer ondertekend worden door de burgemeester.

De kiezer die om vakantieredenen in het buitenland verblijft, moet 
nog een bijkomend attest krijgen van de burgemeester. Je dient dit at-
test minstens de dag voor de verkiezing in te dienen. De bewijsstukken 
hiervan dienen te worden voorgelegd. 

Dit kan op verschillende manieren: bewijs van reservatie van het ho-
tel, een brief van het reisbureau of bewijs van aanwezigheid in het 
buitenland op die bepaalde datum door middel van een proces-verbaal 
van de lokale politie, een verklaring op eer (indien u geen bewijs kan 
voorleggen).

Iedere gemachtigde mag maar één volmacht hebben. Hij kan dus niet 
voor meerdere personen stemmen. Na eerst zelf te hebben gestemd, 
moet de volmachthouder gaan stemmen in het stembureau van de 
volmachtgever. Hierbij moeten het volmachtformulier, het bewijsstuk 
en eventueel het gemeentelijk attest, je eigen oproepingsbrief, je eigen 
identiteitskaart en de oproepingsbrief van de volmachtgever worden 
voorgelegd.  Aanvullende informatie kunt u vinden op de website 
www.vlaanderenkiest.be en www.jabbeke.be.

OPROEP AAN VRIJWILLIGERS

Het gemeentebestuur van Jabbeke kan bij elke 
verkiezing een beroep doen op haar inwoners 
zodoende dat iedereen op een vlotte en snelle 
manier zijn of haar stem kan uitbrengen. Je kunt 
jezelf ook opgeven als vrijwilliger van een stem- 
of telbureau bij de gemeente- en provincie-
raadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Ben je minimum 18 jaar en wens je meer infor-
matie? Neem dan gerust contact op met onze 
dienst Bevolking via het 050/81 01 12 of via e-
mail gemeentehuis@jabbeke.be.
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OMNIPAS 65+ WIJZIGT IN MOBIB-KAART 

Tegen 2014 worden alle vervoersbewijzen van De Lijn vervangen door een 
MOBIB-kaart. Dat is een elektronische kaart waarop verschillende soorten 
vervoerbewijzen kunnen worden opgeladen.

De MOBIB-chipkaart is een nieuwe vervoerskaart, voorzien van een chip, 
die je nadien zelf via internet of een automaat in het station kan opladen 
met het contract dat je nodig hebt. De kaart wordt van op afstand ge-
lezen via RFID, wat heel wat sneller gaat dan het afstempelen van de oude 
kaarten. Zo worden wachtrijen dus vermeden. 

In een eerste fase worden de (gratis) abonnementen voor 65-plussers 
vervangen door een MOBIB-kaart. Alle 65-plussers worden hiervoor in de 
loop van 2012 per brief uitgenodigd om een kaart aan te vragen. 

Voor heel 2012 geldt wel nog dat u ten laatste een week vóór uw 65ste 
verjaardag uw Omnipass 65+ toegestuurd krijgt. Uw Omnipas 65+ is geldig 
tot en met 31 december 2012. 

Voor de aanmaak van de MOBIB-kaart wordt een bijdrage van 5 euro 
gevraagd en de kaart is vijf jaar geldig. Het vervoersabonnement blijft gratis 
voor 65-plussers. Tot nu toe kregen senioren automatisch hun gratis abon-
nement toegestuurd, maar bijna de helft maakte daar geen gebruik van. 

Voor meer informatie kunt u terecht op De Lijninfo (070/220 200) en op 
www.mobib.be.

CENTRAAL MELDPUNT VOOR GEWELD

Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer voor elk 
vermoeden van geweld. Van 9 uur tot 17 uur kan iedereen op het 
nummer 1712 terecht met vragen en meldingen, en dat discreet 
en gratis.

Het meldpunt integreert de bestaande meldpunten, aanspreek-
punten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kinder-
mishandeling (VK) en de centra algemeen welzijnswerk (CAW). 
Deze organisaties kunnen vertrouwen op heel wat expertise in 
partnergeweld, slachtofferhulp en ouderenmisbehandeling. 

Op 7 plaatsen in Vlaanderen bemannen medewerkers van beide 
diensten een meldpunt dat bereikbaar is via het nummer 1712. 
Via een doorschakelsysteem komt de beller terecht bij het meld-
punt in zijn eigen regio. Voor de oproeper zijn er geen kosten. 

Het meldpunt kadert in de brede aanpak van de Vlaamse over-
heid tegen geweld en seksueel misbruik. De Vlaamse Regering 
formuleerde midden vorig jaar een actieplan met betrekking tot 
de aanpak van geweld op kinderen, en in het bijzonder kinder-
misbruik.

Meer informatie kunt u vinden op http://www4wvg.vlaanderen.
be/wvg.



6 7

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 meer dan drie miljoen personen een 
elektronische aangifte.

De webapplicatie (www.taxonweb.be) Tax-On-Web is een administratieve vereenvoudiging waarbij de aangifte deels 
vooraf is ingevuld (de meeste inkomsten en ook sommige aftrekbare bedragen (zoals PWA-en dienstencheques, giften 
en dergelijke meer) staan immers reeds op uw persoonlijk digitaal aangifteformulier ingevuld). Tax-On-Web 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 meer dan 
700.000 landgenoten een vooraf inge-
vulde 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 proefkonij-
nen wees in 2010 uit dat het systeem 
goed werkt en er bijna geen correcties 
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 middleware via “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 dinsdag 5 juni 2012 wordt er in het gemeentehuis Jab-
beke de mogelijkheid geboden tot hulp voor het invullen 
van de aangifte van de personenbelasting voor het jaar 
2012 (= inkomsten 2011). Dit kan van 9u30 tot 12u00 en 
van 13u30 tot 15u30.

u
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REISDOCUMENTEN
Om naar het buitenland te reizen moet u uw identiteit 
kunnen aantonen. Elk land heeft zijn eigen regels over wel-
ke reisdocumenten ze aanvaarden. 

Voor sommige landen volstaat de gewone Belgische iden-
titeitskaart. Dat geldt vooral voor de lidstaten van de Eu-
ropese Unie. Maar voor veel landen moet u een geldig 
paspoort bezitten of misschien zelfs een visum. 

HET PASPOORT

Het paspoort is een reisdocument in de vorm van een 
boekje.Het paspoort mag niet worden verward met de 
identiteitskaart die - zoals de naam het zegt - maar uit een 
kaart bestaat.

Een Belgisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 5 
jaar. Vanaf zijn geboorte kan elke Belg een eigen paspoort 
krijgen. Met een identiteitskaart kunt u naar een 50-tal 
landen reizen. Het paspoort laat toe om naar alle landen 
ter wereld te reizen, desnoods na het bekomen van de 
vereiste visa.

HET REISVISUM

U mag sommige landen alleen binnen als u een visum 
heeft. Een visum moet u voor uw vertrek aanvragen bij de 
ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Een visum verleent de toelating om een land binnen te 
komen en er gedurende een beperkte periode te verblij-
ven. 

Als u een visum nodig heeft zal u ook altijd een paspoort 
nodig hebben. Vooraleer u vertrekt gaat u het best na wel-
ke reisdocumenten u voor uw bestemming nodig heeft. 

DE REISTOELATING MINDERJARIGE

Minderjarige kinderen die alleen reizen of met andere per-
sonen dan de ouders, moeten in het bezit zijn van een 
reistoelating ondertekend door één van de ouders. De 
handtekening van de ouder(s) moet gewettigd worden. 
Het is bijgevolg noodzakelijk dat de ouder(s) zich per-
soonlijk aanbiedt (aanbieden) met zijn/haar/hun iden-
titeitskaart. De reistoelating wordt onmiddellijk afgeleverd 
en is gratis.

DE KIDS-ID

De Kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor 
Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor landen waar 
de Kids-ID niet erkend wordt, moet het kind een reis-
paspoort hebben. 

Voor elke reis naar het buitenland doet u best navraag 
over de nodige identiteitsbewijzen bij uw reisbureau of bij 
de gemeente. Een Kids-ID is drie jaar geldig.

AMBASSADES EN CONSULATEN

België is in het buitenland vertegenwoordigd door ambas-
sades en beroepsconsulaten. De ambassades zijn gevestigd 
in de hoofdstad van het land waar ze hun ambtsgebied 
hebben. Het ambtsgebied kan zich uitstrekken tot andere 
landen waar geen vertegenwoordiging is. 

Ambassades en beroepsconsulaten vervullen niet alleen 
een diplomatieke opdracht maar fungeren ook als open-
bare dienst voor Belgen in het buitenland en voor vreem-
delingen (burgerlijke stand, legalisatie, notariaat, bijstand 
aan Belgen in nood, visumafgifte voor niet-Belgen).

Reizen kinderen binnen Europa, dan hebben ze een 
Kids-ID nodig. Deze kost 3 euro, is 3 jaar geldig en 
heeft een gemiddelde levertermijn van 15 dagen. 
Als de ouders echter te lang wachten met het aan-
vragen van de Kids-ID moeten ze de dure spoed-
procedure aanvragen. 
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EEN WANDELING DOOR DE GESCHIEDENIS

Armoedebestrijding krijgt al sinds eeuwen de aandacht.
Met de bloei van het christendom, dat de naastenliefde 
predikte, kwam de steunverlening vooral in handen van 
kerkelijke instanties. De hulpverlening werd daardoor ge-
durende vele eeuwen op parochiale basis georganiseerd 
met als gevolg een zeer verscheiden behandeling van iden-
tieke situaties.  

Het was echter pas na de Franse Revolutie dat de ar-
menzorg in de wet als staatsplicht werd opgenomen. Zo 
werden in 1796 de burgerlijke godshuizen en de welda-
digheidsburelen opgericht. De godshuizen boden hulp aan 
wie niet thuis kon verzorgd worden, terwijl de weldadig-
heidsburelen of armenburelen, hulp boden aan mensen 
thuis.  Deze hulp bestond uit geld of natura.

De weldadigheidsburelen en de burgerlijke godshuizen 
werden in 1925 samengevoegd tot de Commissies van 
Openbare Onderstand (C.O.O.). De C.O.O.’s  waren 
samengesteld uit de burgemeester van de gemeente en 
leden die door de gemeenteraad verkozen werden.  

De opdrachten van de C.O.O. werden als volgt omschre-
ven: onderstand aan hulpbehoevenden, met inbegrip van 
bejaardenzorg, hospitaalverzorging voor noodlijdenden en 
voogdij over arme wezen en vondelingen.

Dankzij de economische groei en de toenemende wel-
vaart na de Tweede Wereldoorlog daalde het aantal hulp-
behoevenden aanzienlijk. De sociale zekerheid kwam 
stilaan in de plaats van de liefdadige hulpverlening. Toch 
speelden de Commissies van Openbare Onderstand een 
steeds grotere rol in de sector van de ziekenhuizen en de 
bejaardentehuizen. 

Ze stonden steeds meer ten dienste van de ganse bevol-
king en specialiseerden zich in hoogtechnologische ge-
neeskunde. C.O.O-ziekenhuizen behoorden spoedig tot 
de meer vooruitstrevende verzorgingsinstellingen. De ver-
schuivingen in de activiteiten van de C.O.O.’s, maar ook de 
maatschappelijke evoluties in het algemeen, noodzaakten 
een nieuwe wet.  

Op 8 juli 1976 werd de wet van kracht die de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn in de plaats stelde 
van de Commissies van Openbare Onderstand. En zo 
kwam er ook in Jabbeke een OCMW. Belangrijk in deze 
nieuwe wet was dat de liefdadigheid plaats maakte voor 
het recht op menswaardigheid.

OCMW VAN NU EN STRAKS
Dit jaar is het precies 35 jaar geleden dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden opgericht. 

u

Vanaf de 16e eeuw waren de eerste hervormingen waar te nemen met de 
bedoeling de armenzorg toe te vertrouwen aan de burgerlijke overheid. 
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OCMW JABBEKE SINDS 1977

Bij haar oprichting nam het OCMW zijn intrek in het ge-
meentehuis van Snellegem, dat na de gemeentelijke fusie 
in 1976 leeg was komen te staan. De voormalige gemeen-
tesecretaris van Snellegem werd aangeduid als OCMW-
secretaris. 

In de beginjaren van het OCMW werd voor de opmaak 
van een dossier bestaansminimum een beroep gedaan op 
een personeelslid van OCMW Brugge. Maatschappelij-
ke onderzoeken dienden immers te gebeuren door een 
maatschappelijk assistent en iemand met die kwalifi catie 
was toen nog niet in dienst. 

In 1981 werd de eerste maatschappelijk werker halftijds 
in dienst genomen. Maandelijks werd er OCMW-raad ge-
houden met als belangrijkste agendapunt ‘sociale gevallen’, 
een term die in deze tijd geen pejoratieve betekenis had. 

Na de huisvesting in het gemeentehuis Snellegem volgde 
nog een tussenperiode tijdens dewelke het OCMW geves-
tigd was in de Oude Gemeenteschool Snellegem.  Maar 
ook deze oplossing was slechts tijdelijk. Vele maanden was 
het vinden van een defi nitief kantoor voor het OCMW 
een terugkerend agendapunt. Finaal werd geopteerd voor 
een nieuwbouw naast de bejaardenwoningen in de Caver-
straat. 

In 1988, twaalf jaar na het ontstaan van de OCMW’s, kon 
dit kantoor in gebruik genomen worden. Ondertussen 
was het OCMW uitgebreid met een extra maatschappelijk 
werker, een medewerker secretarie en een medewerker 
voor de diensten thuiszorg. Van een plaatselijk ontvanger 
was nog geen sprake. OCMW Jabbeke werd voor de fi -
nanciën en boekhouding toen nog gewestelijk bediend. 

Er was nog één laatste vrije bureau dat ingenomen werd 
door de dienst opvanggezinnen, toen nog een gemeente-
lijke dienst.  Al van bij de aanvang was het jongleren met de 
beschikbare ruimtes wegens steeds meer nieuwe taken, 
meer personeel, de organisatie van zitdagen voor andere 
diensten, … Een uitbreiding van het kantoor drong zich op 
en dit gebeurde na de gemeenteraadsverkiezingen in 1994. 

Deze plannen werden versneld doorgevoerd nadat het 
OCMW beslist had om de consultatie van het jonge 
kind over te nemen. Zodoende werden er een consulta-
tieruimte en enkele bureau’s bijgebouwd voor de intussen 
uitgebreide groep maatschappelijk assistenten. 

Het OCMW kende in de jaren daarna een steeds grotere 
groei. Er werd ingetekend op diverse projecten. Naast een 
steeds groter wordende sociale dienst, was er intussen 
een uitgebreide poetsdienst, een groen- en karweidienst, 
een uitleendienst personenalarmtoestellen, een dienst 
thuisbezorgde maaltijden, de consultaties Kind en Gezin, 
een minder mobielen centrale, een dienst rechtshulp, een 
uitgebreide dienstverlening aan asielzoekers, … 

Voor alle taken die OCMW Jabbeke vandaag opneemt, zijn 
intussen 80 personeelsleden in dienst.

Het OCMW nam onder meer tijdelijk haar intrek in de oude gemeenteschool 
van Snellegem..

u
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OCMW JABBEKE OP VANDAAG

In het gemeentedecreet van 2005 werden de besturen 
van gemeente en OCMW aangespoord om de onderlinge 
samenwerking te optimaliseren. In Jabbeke was er reeds 
geruime tijd een levendige traditie van samenwerking tus-
sen gemeente en OCMW.  Hoofdvoorwaarde voor een 
goede samenwerking is dat gemeente en OCMW elkaar 
erkennen in hun opdracht.

- eigen bevoegdheden gemeente & OCMW

De gemeente heeft een algemene opdracht binnen allerlei 
beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, leefmilieu, wonen, 
cultuur, …) en moet hiervoor een samenhangend en geïn-
tegreerd beleid voeren. Het OCMW is het lokale bestuur 
dat maatschappelijke dienstverlening verzekert voor alle 
inwoners. Zo nodig richt het OCMW eigen diensten op of 
sluit het samenwerkingsverbanden met andere welzijns-
organisaties.

- samenwerking gemeente & OCMW

Gemeente en OCMW hebben gelukkig nooit een con-
currentie- noch opbodmodel gevolgd. De samenwerking 
is veelal spontaan gegroeid en ondersteund vanuit het 
bestuur en het management. Technische noodzaak en/of 
besparingsoverwegingen spoorden de beide organisaties 
aan tot overleg en het zoeken naar schaalgrootte.

Er is samenwerking mét aansturing door de gemeente voor 
het volledig ICT-gebeuren met inbegrip van telefooncen-
trale en mobiele telefoon, voor de gemeenschappelijke 
dienst veiligheid en preventie, voor Info Jabbeke, voor de 
webstek,...  

De samenwerking mét aansturing door het OCMW geldt 
voor andere domeinen: vertrouwenspersoon ongewenste 
omgangsvormen, thuiszorgpremies, uitwisseling perso-
neel voor o.a. schoonmaak, arbeidsgeneeskundige onder-
zoeken in het  OCMW.  

Tot slot is er nog de samenwerking tussen beide besturen 
voor de uitbouw van het archief, de integratie van dienst 
OCMW-werken binnen de dienst gemeentewerken,...

EVALUATIE VAN DE SAMENWERKING

Over het algemeen gesproken is die vrij goed. Er is een 
duidelijke meerwaarde met verhoging van effectiviteit en 
efficiëntie. Het lijkt dan ook aangewezen de ingeslagen 
weg aan te houden. 

De meest recente en toch wel meest vergaande samen-
werking dateert van 2009, na de aankoop van de voorma-
lige dokterswoning die omgevormd werd tot kantoorge-
bouw Interne Zaken.  

Sinds maart 2009 zijn de personeelsdienst en de financiële 
dienst van zowel gemeente als OCMW in dit gebouw ge-
huisvest.  Momenteel is er voor deze diensten nog geen 
volledige samenwerking maar rekening gehouden met de 
materiële nabijheid  kan dit gezien worden als het doel  
waarnaar gestreefd moet worden.

OCMW SOCIAAL HUIS

Na de verhuis van de personeels- en de financiële dienst 
naar het kantoorgebouw Interne Zaken, kon er werk ge-
maakt worden van de renovatie van het OCMW-kantoor, 
gelegen in de Caverstraat 16. Deze renovatie is intussen 
afgewerkt. 

Nieuw is dat de onthaalfunctie volop belicht wordt zodat 
elke inwoner, elke hulpvrager of cliënt zich meteen aange-
sproken voelt.  Elke burger kan er terecht voor alle admini-
stratieve en sociale dossiers, voor premies, uitkeringen en 
tegemoetkomingen. Toegankelijkheid en laagdrempeligheid 
zijn belangrijke sleutelwoorden.  

Het OCMW Sociaal Huis wil dé plek zijn waar de cliënt 
centraal staat en waar een team zich engageert om sa-
men met het bestuur het welzijn veilig te stellen voor elke 
inwoner en voor elke hulpvrager van welke origine ook!

u
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MISSIE OCMW-SOCIAAL HUIS

Wij willen voor de Jabbeekse gemeen-
schap fungeren  als hét centrale punt voor 
hulpvragen op welzijnsvlak, als plaats waar 
iedereen welkom is en willen op die vra-
gen een optimaal antwoord bieden met een 
breed pakket van eigen diensten en eigen 
initiatieven, met advies en doorverwijzing.

Wij zetten ons in voor het individu, wij 
ontplooien initiatieven in de richting van het 
sociaal weefsel dat het individu omringt en 
van specifieke doelgroepen, en nemen initia-
tieven in het kader van een breder sociaal en 
financieel welzijn.

Onze rol bij die initiatieven kan verschillend 
zijn zowel reactief, faciliterend  als proac-
tief kunnen voorkomen, afhankelijk van de 
gestelde problematiek.  Zo worden onze ini-
tiatieven en de rol die wij daarin opnemen 
met de buitenwereld, onder andere met de 
gemeente, in goed overleg afgestemd.

PREVENTIEVE
GEZONDHEIDS-

ZORG

GEZINS-
BEGELEIDING

DIENST
ONTHAAL-

OUDERS
ONTHAAL

FINANCIËLE
BEGELEIDING

ASIELZOEKERS

LEEFLOONTEWERK-
STELLING

DIENSTEN
THUISZORG

PATRIMONIUM

OCMW JABBEKE STRAKS

De hamvraag is of het OCMW een openbare dienst blijft zoals die nu bestaat. Hiervoor is te lezen dat het OCMW als 
welzijnsinstelling ontstaan is vanuit de schoot van de gemeente. De voorbije jaren werd van hogerhand aangedrongen 
op steeds meer samenwerking  als de enige haalbare weg  om de veelheid aan bijgekomen taken efficiënt en effectief 
te kunnen opnemen. 

Tot nu heeft de samenwerking gemeente en OCMW zich beperkt tot de ‘operationele werking’ en is nog niets vermeld 
over ‘het bestuur’.  De beide besturen hebben elk nog een eigen bestuursapparaat dat samengeteld 32 bestuursleden 
kan tellen, er zijn eigen vergaderingen met eigen accenten. 

Nieuw is dat de OCMW-voorzitter sinds de vorige verkiezingen opgenomen is in het schepencollege. Of de samen-
werking tussen gemeente en OCMW hierbij stopt,  zal de toekomst uitwijzen. Sommige politici zien een meerwaarde 
in een volwaardig orgaan van het OCMW in de gemeente, andere politici pleiten voor behoud van het OCMW als 
onafhankelijke dienst en nog anderen zien heil in regionale samenwerkingsverbanden. 

Dat ons land een lappendeken is van sociale zekerheidsdiensten en van welzijnsorganisaties kan moeilijk ontkend 
worden. Gemeente en OCMW Jabbeke zijn steeds bereid geweest te focussen op kwalitatieve dienstverlening aan de 
inwoners. Regelmatig werden de diensten van gemeente en OCMW dan ook herschikt in functie van meer efficiëntie. 
De houding van respect die hierbij voor mekaars kernwerking betoond werd, maakte de veranderingen makkelijk aan-
vaardbaar. Dit korte woordje dat amper zeven letters telt, kan heel wat ten goede in beweging zetten …

u
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HET ONTHAAL

Het onthaal is de eerste plek waar elke burger met zijn vra-
gen terecht kan. Dit is het visitekaartje van het OCMW– 
Sociaal Huis. Vele vragen kunnen hier al in eerste lijn een 
antwoord krijgen. Het onthaal heeft bijgevolg een belang-
rijke functie binnen de werking. 

Sinds de renovatie van het OCMW – Sociaal Huis heeft 
dit onthaal dan ook een prominente plaats gekregen. De 
onthaalfunctie werd zo ingetekend dat elke hulpvrager 
zich meteen aangesproken voelt. Van bij het binnenkomen 
is er een menselijk contact en wordt de juiste betrokken-
heid getoond zodat de op te starten dienstverlening vlot 
kan verlopen. 

Er is een ruime en aantrekkelijke wachtruimte gecreëerd 
waar de cliënt een krant of tijdschrift kan lezen of via een 
scherm lokaal nieuws kan volgen. Dit is ook de plek waar 
werkzoekenden de WIS-computer kunnen raadplegen.

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Naast de toekenning van een leefloon kan het OCMW 
ook een financiële steun verlenen aan mensen met een 
bescheiden inkomen of mensen die er alleen voorstaan en 
zware financiële lasten hebben. Zo kan het OCMW tus-
senkomen in de huur of gas- en elektriciteitsrekeningen of 
in de medische kosten. 

Voor cliënten die werken met een budgetmeter voor gas 
en elektriciteit, is er in het onthaal een oplaadterminal 
voorzien, waar ze hun budgetmeterkaart kunnen opladen. 
Het OCMW kan ook een voorschot geven op sociale 
uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, 
pensioenen, … 

De schuldbemiddeling is een belangrijke taak van de so-
ciale dienst : deze begeleiding bestaat uit budgetbeheer, 
budgetbegeleiding en collectieve schuldenregeling. In het 
kader van de wet op de collectieve schuldenregeling heeft 
OCMW Jabbeke met OCMW Brugge een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten. Hierbij kunnen mensen met 
een te zware schuldenlast via een verzoekschrift bij de 
arbeidsrechter een regeling voor hun schulden bekomen. 
OCMW Jabbeke kan in deze procedure door de ar-
beidsrechter als schuldbemiddelaar aangesteld worden. 

Voor zelfstandige ondernemers in nood, gefailleerden, 
of ex-ondernemers die nog  moeilijkheden ondervinden 
vanuit hun vroegere zelfstandige activiteit, wordt sa-
mengewerkt met de vzw EFREM, die gespecialiseerd is in 
de begeleiding van deze doelgroep. 

LEEFLOON EN TEWERKSTELLING

Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, heeft 
ieder mens recht op  een minimuminkomen, leefloon ge-
noemd.  Maatschappelijke integratie is meer dan enkel de 
toekenning van een leefloon. 

Door het aanbieden van een tewerkstelling worden de 
kansen verhoogd om deel te nemen aan het maatschap-
pelijk leven. Deze tewerkstelling kan verwezenlijkt worden 
met toepassing van artikel 60, § 7 van de OCMW wet, 
waarbij het OCMW zelf als werkgever optreedt. 

Werknemers die krachtens een tijdelijke arbeidsove-
reenkomst met het OCMW verbonden zijn, kunnen ook 
door het OCMW ter beschikking worden gesteld van een 
gebruiker. Zo werkt het OCMW samen met de gemeente 
Jabbeke, met het woonzorgcentrum Avondrust, of met so-
ciale tewerkstellingsplaatsen zoals Loca Labora en SOBO 
(Sociaal Ondernemen Brugge en Omgeving). 

In het zoeken naar een gepaste tewerkstelling wordt er 
tevens samengewerkt met de VDAB. Om personen met 
een arbeidshandicap te ondersteunen in hun zoektocht 
naar werk is er een samenwerking met GTB (gespeciali-
seerde trajectbepaling en trajectbegeleiding). 

Voor advies met betrekking tot sommige dossiers doen 
de maatschappelijk werkers een beroep op de diensten 
van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en 
de POD maatschappelijke integratie. 

DIENSTVERLENING OCMW-SOCIAAL HUIS

u
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DIENSTEN THUISZORG

Ouder wordende mensen willen zolang mogelijk in hun 
eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Het blijft een 
centrale betrachting in het beleid om iedereen zo lang 
mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te laten wonen. 

Door de jaren heen heeft het OCMW een zeer uitge-
breide thuiszorgdienstverlening uitgebouwd voor deze 
doelgroep. Het OCMW voorziet in volgende diensten 
aan huis: een poetsdienst, een dienst huishoudhulpen, de 
groen- en karweidienst, de dienst thuisbezorgde maaltij-
den, personenalarmtoestel, mindermobielencentrale, 
boodschappendienst en het seniorenrestaurant.

Er is een samenwerkingsverband tussen het dagverzor-
gingscentrum Avondrust en OCMW Jabbeke. Hierdoor 
ontvangen de Jabbeekse inwoners een korting op de ef-
fectieve dagprijs en een korting op het vervoer van en 
naar het dagcentrum. In het kader van de thuiszorgonder-
steuning voorziet OCMW Jabbeke ook een aantal toela-
gen, waaronder de aanvullende toelage voor de mantel- en 
thuiszorg en de toelage voor de thuisverzorger.

GEZINSBEGELEIDING

De sociale dienst geeft veel aandacht aan de financiële 
problematiek, maar mensen hebben soms ook nood aan 
psychosociale begeleiding of gezinsbegeleiding. Mensen 
kunnen geconfronteerd worden met een veelheid aan 
problemen (rouwverwerking, echtscheiding, ernstige 
ziekte, opvoedingsproblemen, fysiek geweld, alcohol- en 
drugsproblemen,…) . 

De dienst gezinsbegeleiding gaat samen met deze mensen 
op zoek naar mogelijke oplossingen om rust en stabiliteit 
te brengen in de situatie. Soms volstaat advies (bv. tips 
rond opvoeding, gezondheid,…), maar heel vaak wordt 
bemiddeld en samengewerkt met andere diensten (CAW, 
Kind en Gezin, Bijzondere Jeugdzorg,…).

DE DIENST ONTHAALOUDERS

De Dienst Onthaalouders staat onder toezicht van Kind 
en Gezin. Dit is de instantie die in Vlaanderen de kin-
deropvang regelt en kwaliteitsnormen vooropstelt. 

Tijdens huisbezoeken houden de dienstverantwoordelij-
ken deze kwaliteit in het oog vanuit een coachende en be-
geleidende rol.  Daarnaast wordt een uitgebreid vormings-
pakket aangeboden dat aansluit bij hun dagelijkse werking. 

Om de kwaliteit te optimaliseren is de Dienst Onthaalou-
ders aangesloten bij een samenwerkingsverband vanuit de 
VVSG. 

Dit samenwerkingsverband verenigt heel wat diensten 
voor onthaalouders en optimaliseert vanuit een midden-
veldpositie de kwaliteit binnen de dienst. 

Zo is er concreet inhoudelijke ondersteuning bij de op-
maak van het kwaliteitshandboek, de rekrutering van 
nieuwe onthaalouders, de veiligheid in de kinderopvang, 
vorming voor dienstverantwoordelijken, de administra-
tieve verplichtingen, … 

Om de onthaalouders ook materieel te ondersteunen in 
hun werking is er een uitleendienst van parkjes, bedjes, 
buggy’s, kinderstoelen, … en is er een gevarieerd spelaan-
bod in de vorm van een speel-o-theek. 

u
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DIENST ASIELZOEKERS

Een asielzoeker doet een asielaanvraag bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken te Brussel. Hij of zij wordt vervol-
gens toegewezen aan een opvangplaats.  Dit gebeurt door 
de dienst Dispatching van Fedasil, het Federaal Agentschap 
voor de opvang van asielzoekers. OCMW Jabbeke heeft 
plaats voor 26 asielzoekers.  Tijdens de hele duur van de 
opvang wordt er samengewerkt en overleg gepleegd met 
een regiocoördinator van Fedasil.  

Van de asielzoekers die in Jabbeke verblijven,  wordt er 
verwacht dat zij naar de Nederlandse les gaan.  Daarvoor 
dient de asielzoeker zich aan te melden bij het ‘Huis van 
het Nederlands’ te Brugge.  Daar wordt er een algemene 
vaardigheidstest afgenomen.  Op basis van deze test wordt 
er bepaald tot welke school of tot welke organisatie de 
asielzoeker zich kan wenden om Nederlandse les te vol-
gen.  Op deze manier krijgt elke asielzoeker de kans om 
zich de taal eigen te maken op zijn eigen tempo en volgens 
zijn eigen capaciteiten.

Asielzoekers kunnen zich ook inschrijven om een cursus 
maatschappelijke oriëntatie te volgen.  Tijdens deze cursus 
maken de asielzoekers kennis met de Belgische samenle-
ving.  Zij krijgen de kennis en de vaardigheden aangereikt 
om actief te kunnen deelnemen aan onze samenleving.  
Daarnaast worden ook de Belgische waarden en normen 
toegelicht.  

Voor de asielzoekers die in Jabbeke verblijven, wordt er 
samengewerkt met  het Onthaalbureau Inburgering West-
Vlaanderen.  Een vestiging hiervan bevindt zich in Brugge. 
In Jabbeke krijgt men veel te maken met mensen van 
vreemde origine die op doortocht zijn.  Vaak beschikken 
deze mensen niet over een verblijfsvergunning.  Men 
spreekt van ‘clandestiene reizigers’.  Het gebeurt dat deze 
mensen worden opgepakt door de Verkeerspolitie.  

Samen met de Verkeerspolitie kijkt OCMW Jabbeke om 
deze mensen een basishulpverlening aan te bieden.  Als 
het nodig is, wordt er een dringende medische interven-
tie geregeld.  De mensen krijgen ook een broodmaaltijd 
aangeboden. 

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

Ziektepreventie en bevordering van gezondheid zijn con-
stante aandachtspunten voor het beleid. Hiervoor wordt 
samengewerkt met externe diensten. 

SAMENWERKINGSVERBAND SEL

Het Samenwerkingsinitiatief 
Eerstelijnsgezondheidszorg 
Noord-West-V laanderen 
staat in voor de opmaak van 
een volledig overzicht van de 

zorgaanbieders. Deze informatie dient voortdurend geac-
tualiseerd te worden. OCMW Jabbeke heeft een nauwe 
samenwerking met het SEL. Zo wordt jaarlijks een geza-
menlijke vormingsavond georganiseerd voor alle profes-
sionele zorgaanbieders actief in de Jabbeekse regio, zoals 
thuisverpleging, poetspersoneel, dokters, apothekers, kine-
sisten….   

Telkens wordt gepoogd om een onderwerp aan te bieden 
dat nauw aansluit bij de leefwereld van allen die zorg 
aanbieden. Dit kan gaan over allerhande thema’s zoals 
dementie, oudermisbehandeling, euthanasie, depressie…
Tevens wordt er tweemaal per jaar een thuiszorgplat-
form georganiseerd voor de zorgaanbieders om nieuws 
en  informatie uit verschillende sectoren aan bod  te laten 
komen. Eveneens kunnen knelpunten en noden  gesigna-
leerd worden en kunnen nieuwe diensten zich voorstellen.

LOGO

In 1988 werden de LOGO’s 
opgericht. Jabbeke valt onder het 
bevoegdheidsgebied van LOGO 
Brugge. Hoofddoel is een be-
tere coördinatie en afstemming 
binnen de preventieve gezond-
heidszorg. Hierbij wordt onder 
andere gewerkt met lokale acties, 
waarbij een beroep gedaan wordt op gemeente, OCMW 
of op beiden. Zo heeft OCMW Jabbeke reeds ingetekend 
op het project BOEBS dat de nadruk legt op valpreventie 
bij senioren met aandacht voor het creëren van een veilige 
woonomgeving en voldoende beweging. 

Recentelijk werden de projecten ‘Zot van Gezond’ en 
‘Borstkankerpreventie’ opgestart.  Het project ‘Zot van 
Gezond’ heeft als doel om mensen aan te zetten om meer 
te bewegen en aandacht te hebben voor gezonde voeding 
en wordt gerealiseerd in samenwerking met het VIGeZ,  
de Vlaamse Logo’s, het ISB en het VVSG. Via het project 
‘Borstkankerpreventie’ wil Jabbeke in samenwerking met 
het LOGO het belang van vroegtijdige screening bij vrou-
wen vanaf 50 jaar in de kijker zetten.

u
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BLINK!

Leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die ernstige school-
problemen hebben of tijdelijk geen school lopen omwille 
van uiteenlopende redenen, kunnen soms geholpen 
worden dankzij het time-outproject Blink!. 

Dit is een extern initiatief dat tussenkomt wanneer inter-
venties van de school zelf geen of onvoldoende effect heb-
ben. Bedoeling is om ondersteuning te bieden teneinde de 
terugkeer naar school mogelijk te maken. 

OCMW Jabbeke hecht veel belang aan opleiding met een 
vergrote kans op tewerkstelling en was onmiddellijk be-
reid aan dit project te participeren. 

CONSULTATIEBUREAU KIND&GEZIN

In OCMW Jabbeke kunnen jonge ouders met hun kin-
deren op woensdagnamiddag en donderdagavond terecht 
voor preventieve gezondheidszorg. Deze consultaties 
vinden plaats op afspraak.  Er zijn 10 gratis consultaties 
voorzien voor kinderen tot de leeftijd van 30 maanden. 

Een vrijwilliger onthaalt de ouders, meet en weegt het 
kind. De regioverpleegkundige van Kind en Gezin gaat die-
per in op vragen over voeding, slaapproblemen, zindelijk-
heid en zo meer. De arts doet de medische onderzoeken 
en geeft de nodige vaccinaties. 

Door de sociale dienst van OCMW Jabbeke worden gezin-
nen die omwille van een meervoudige problematiek uit de 
boot dreigen te vallen en bij wie de ontwikkelingskansen 
van het kind bedreigd worden extra begeleid door een 
maatschappelijk werker van het OCMW. Het kan gaan om 
kansarme gezinnen, personen met een handicap, asielzoe-
kers,...

PATRIMONIUM VAN HET OCMW

Het OCMW wordt steeds meer geconfronteerd met mensen die op zoek gaan naar een betaalbare en gezonde woning. 
De huurprijzen op de private huurmarkt liggen erg hoog in vergelijking tot de koopkracht. Het aandeel van de vaste 
woonkosten neemt vaak een te groot gedeelte van het inkomen in beslag. De aanbeveling geldt dat de huurprijs niet 
hoger mag liggen dan één derde van het gezinsinkomen.

Het OCMW heeft binnen haar patrimonium diverse sociale woningen, bejaardenwoningen en studio’s die verhuurd 
worden. Voor mensen die geconfronteerd worden met een acuut huisvestingsprobleem, wordt een noodwoning aange-
boden voor een termijn van maximum twee maanden. Sinds de tussengekomen wet op het grond- en pandenbeleid is 
het realiseren van een sociaal koop- en huursegment toebedeeld aan de verkavelaar.
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HET DIALECTENPROJECT ‘WUK ZEG JE?’
Het West-vlaamse dialect wint steeds meer aan populariteit. Om deze opmars te ondersteunen organiseert 
de Provincie West-Vlaanderen een dialectenproject. Daarbij gaat men op zoek naar het West-Vlaamse woord 
dat nooit mag verdwijnen.

Het West-Vlaamse dialect kent een opmerkelijke opmars! 
De legendarische Gerrit Callewaert van Bavikhove uit in 
het tv-programma ‘In de gloria’ al zijn frustraties en zond 
een oproep de wereld in om het West-
Vlaamse taaltje in eer te her-
stellen en het niet langer te 
ondertitelen.  

Recent beroerde de 
‘Het goddelijk mon-
ster’ veel West-
Vlamingen omwille 
van de al of niet 
juiste uitspraak van 
het West-Vlaams van 
de acteurs en actrices. 
Vlaanderen valt massaal voor 
het West-Vlaams dialect met de 
radio-rubriek ‘Het laatste Woord’ op 
Studio Brussel.

Samen met Roularta, Radio 2, Focus-WTV en de West-
Vlaamse bibliotheken organiseert de Provincie West-
Vlaanderen een West-Vlaamse dialectenwedstrijd onder 

de titel “Wuk zeg je?” 

Welk woord uit jouw dialect mag 
nooit verdwijnen? Welk woord 

moet élke West-Vlaming voor-
taan kennen? 

Surf naar www.wukzegje.be 
en laat het weten ! Zeg me-
teen ook waarom dat woord 

zoveel voor jou betekent. 
Wie weet komt jouw inzending 

straks op Radio 2 West-Vlaander-
en, Focus-WTV of in de krant van 

West-Vlaanderen. Nu ist an gieder!!

Peggy Truyen

Bibliotheek

Vanaf mei 2012 zullen laattijdige leners de mogelijkheid hebben om hun herinneringsbericht per e-mail te ontvangen. 
Ook leners die een boek, dvd of ander materiaal reserveerden, kunnen een e-mail ontvangen op het moment dat de 
reservatie beschikbaar is.  Deze dienstverlening omvat geen portkosten en kan dus gratis worden aangeboden. Beschik 
je niet over een e-mailadres of wens je geen e-mails van ons te ontvangen? Geen probleem, in dat geval blijf je alle 
berichten gewoon per post ontvangen.

Om alles vlot te laten verlopen is het belangrijk dat de contactinformatie in ons bestand correct is. Daarom vragen wij 
om je e-mailgegevens in te geven en je adres te controleren. 

TIPS

Geef een e-mailadres door dat regelmatig wordt gebruikt. 
Een e-mailcontact kan hetzelfde zijn voor het hele gezin. 
Controleer ook je andere contactgegevens en meld on-
juistheden aan de bib.

BIB VANAF HEDEN MET MAILNOTIFICATIE

HOE E-MAILCONTACT ACTIVEREN

Ga naar de bibliotheekpagina op de gemeentelijke 
site www.jabbeke.be en klik op E-bibliotheek.

Stap 1 Ga naar contactgegevens en log in op
 ‘persoonlijke gegevens’
Stap 2 Klik op ‘mijn persoonlijke gegevens’
Stap 3 Controleer je adres en geef eventuele
 onjuistheden door aan de bib
Stap 4 Klik op ‘wijzigen gegevens’, geef je 
 e-mailadres in en sla op
Stap 5 Je ontvangt een e-mailbericht als 
 bevestiging

16



18

TOERISTISCH-RECREATIEVE SAMENWERKING
Toerisme binnen Jabbeke kent een geleidelijke groei, maar blijft nood hebben aan uitbreiding en 
naambekendheid. In het kader van deze uitbouw werd een engagement genomen in een aantal 
toeristisch-recreatieve samenwerkingsverbanden.

GROENE FIETSGORDEL BRUGGE

De gemeente Jabbeke werkte samen met de Vlaamse 
Landmaatschappij West-Vlaanderen (VLM) aan de organi-
satie van de Groene Fietsgordeldag op zondag 29 april 
2012. Deze activiteit kaderde binnen het inrichtingsplan 
‘Groene Fietsgordel Brugge’. In het inrichtingsplan zijn 
heel wat maatregelen opgenomen om een aantrekkelijke 
groene fietsgordel rondom Brugge aan te leggen. 

Zondag 29 april was dé dag om de groene gordel rond 
Brugge per fiets te verkennen. Er werd gereden op eigen 
tempo door dreven en bossen, langs waters en kanalen, 
met een keuze tussen de volledige fietsgordel rond Brugge 
(48 km) of één van de kleine gordels (26 en 34 km). Er 
waren 9 stopplaatsen waar er heel wat viel te beleven, 
ook voor kinderen (meer info omtrent de activiteit kon u 
vinden op www.jabbeke.be)

SPC Hof ter Straeten was zowel start- als stopplaats, 
ontving de deelnemers met een proevertje en stelde een 
leuk assortiment volksspelen ter beschikking. Hiermee 
wou Jabbeke volop meewerken aan de uitwerking van de 
groene fietsgordel Brugge. Meer informatie kon u tevens 
vinden op de website www.groenegordelbrugge.be.

SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE GEMEENTE JABBEKE,  DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
Mu.Zee EN HET PROVINCIAAL MUSEUM CONSTANT PERMEKE

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeente Jabbeke en het Provinciaal 
Museum Constant Permeke om de werking en de 
uitstraling nog verder te optimaliseren kan elke in-
woner het museum vanaf heden op vertoon van 
zijn/haar identiteitskaart gratis bezoeken.

De collectie van het museum telt meer dan 150 
kunstwerken, waaronder 80 schilderijen. Permeke 
beheerste echter allerlei technieken, van tekenen 
tot sculptuur. In dit museum wordt het bijna vol-
ledige sculpturale werk naast tal van grote teke-
ningen, persoonlijke documenten en voorwerpen 
van de kunstenaar tentoongesteld, inclusief werk 
van Permekes vrienden.

Meer informatie kunt u vinden op op de websites 
www.jabbeke.be/visitjabbeke en www.muzee.
be.

u
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OMMETOERTJES IN HET BRUGSE OMMELAND

De gemeente Jabbeke heeft op meerdere vlakken een vlotte samenwerking met Westtoer, en meer bepaald met de 
regiowerking Brugse Ommeland (BOL). De dienst vrije tijd/toerisme neemt deel aan de verschillende teamoverlegver-
gaderingen waarbij de samenwerkingsverbanden worden besproken en uitgewerkt. Zo worden meerdere toeristisch-
recreatieve projecten met gezamenlijke krachten uitgewerkt en georganiseerd. 

Onlangs verscheen het nieuwe streekmagazine ‘Brugse 
Ommeland 2012’. De redactie is in handen van West-
toer, maar de informatie wordt door de gemeenten van 
het BOL geleverd. Deze magazine is gratis te verkrij-gen 
bij de gemeentehuizen van Jabbeke en Varsenare en ligt 
eveneens ter beschikking in het Permekemuseum en de 
4 Jabbeekse infopunten (Restaurant ’t Oosthof, Kom Iel 
Foo, Oud Gemeentehuis en Ter Spinde) . 

Binnen het kader van de samenwerkingsverbanden organiseren de BOL-gemeenten/Westtoer dit jaar opnieuw de 
succesvolle ‘Ommetoertjes’. Elke derde zondag (namiddag) van de maand fiets of wandel je in het kielzog van een en-
thousiaste streekbewoner. Je komt op plekken waar je anders niet binnen kan en je geniet van streekproevertjes. De 
Ommetoertjes tonen aan dat in het Brugse Ommeland nog veel te ontdekken is. 

Op zondag 17 juni zijn de fietsers van Ommetoertjes te gast in het Jabbeke van Sint-Elooi : ontdek wat deze heilige 
gemeen heeft met de kerk van Snellegem, een kunstatelier, een ezelkweker/bierbrouwer en een tuin van 1001 rozen. 
Er wordt gefietst langs prachtige landschappen en erfgoedpareltjes én er wordt geproefd. Voor meer inlichtingen en 
informatie kunt u terecht bij de dienst Toerisme (050/81 02 05 - gemeentehuis@jabbeke.be). Het volledige programma 
is te raadplegen op www.brugseommeland.be.  

HET PROJECT 10000 STAPPEN

De provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Logo’s, 
OCMW Jabbeke, de gemeente Jabbeke en de Krant 
van West-Vlaanderen willen je gezond en fit maken of 
houden. Onderzoek toonde aan dat 10000 stappen ge-
spreid over een hele dag voldoende zijn om je gezondheid 
fundamenteel te verbeteren. Het project 10000 stappen 
wil een eerste grote stap vormen om het beweeggedrag 
van de Jabbeekse inwoners te stimuleren. Meerdere ge-
meenten en de Krant van West-Vlaanderen stippelden 
speciale ‘stappen-routes’ uit. De 10000-stappenroutes 
zijn een West-Vlaamse invulling van het Vlaams project 
10000-stappen met de steun van de Vlaamse overheid en 
Universiteit Gent.

De gemeente Jabbeke werkte een leuke 10000 stappen-
route uit waar ook enkele toeristische karakteristieken 
of andere specifieke eigenschappen van onze gemeente 
tot hun recht komen. Deze 10.000 stappenwandelroute 
draagt de voetsporen uit het verleden van drie bijzondere 
figuren, kunstschilder Constant Permeke, hovenier Pieter 
De Rudder en de familie du Bus de Gisignies. 

Constant Permeke wordt beschouwd als de vaandeldra-
ger van het Vlaams expressionisme. Pieter De Rudder was 
een nederig en eenvoudig man, een mens met een vaste 
wil en een sterk geloof. Beiden drukten, elk op hun manier, 
hun stempel op het Jabbeekse leven. 

Voeg daarbij nog de adellijke familie du Bus de Gisignies 
die op het intussen verdwenen kasteel woonde en je krijgt 
een omgeving waarin je leerrijke, historische en gezonde 
natuurwandelingen kunt maken. 

Stappentellers worden verkocht aan de onthaalbalie van 
het gemeentehuis te Jabbeke in ruil voor een ingevulde 
bon uit de Krant van West-Vlaanderen. De 10000 stap-
penroutes worden wekelijks uitgebreid voorgesteld in de 
Krant van West-Vlaanderen.

Voor meer informatie en een routeomschrijving: kunt u 
terecht op www.jabbeke.be en op www.10000stappen.
be.

Joyce Margetic

Toerisme
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BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN

Al te vaak plaatsen inwoners op de gelijkgrondse berm ter hoogte van hun woning palen, stenen of andere 
obstakels, waarmee men veelal wil vermijden dat er op deze gelijkgrondse berm wordt geparkeerd. Toch 
moet onder de aandacht worden gebracht dat dit verboden is, ongeacht of deze gelijkgrondse berm behoort 
tot de eigendom van de aanpalende eigenaar.

In de meeste gevallen situeert de gelijkgrondse berm zich 
tussen de rooilijn en de rijweg, wat betekent dat deze ge-
lijkgrondse berm tot het openbaar domein behoort. Voor 
het bezetten van het openbaar domein is steeds een toe-
lating nodig van het gemeentebestuur.

Voor het bezetten van de gelijkgrondse berm kan geen 
toestemming worden verleend, aangezien volgens de weg-
code deze gelijkgrondse berm dient te worden gevolgd 
door de zwakke weggebruikers.

Bij ongevallen ten gevolge van het bezetten van de ge-
lijkgrondse berm kan de aanpalende eigenaar hiervoor 
(mede)verantwoordelijk worden gesteld. Aangezien de 
gelijkgrondse berm bijdraagt tot de veiligheid van de 
zwakke weggebruikers en omdat bij een eventueel on-
geval de persoon die de overgang op de gelijkgrondse 
berm heeft verhinderd hiervoor aansprakelijk kan worden 
gesteld, dienen de voorwerpen die op de gelijkgrondse 
berm werden geplaatst ter hoogte van uw eigendom te 
worden verwijderd.

Voor verdere informatie verwijzen we graag naar de gemeentelijke webstek 
www.jabbeke.be/beleid/reglementen.

Een voertuig mag zich slechts in het verkeer begeven in-
dien het is ingeschreven en de toegekende nummerplaat 
draagt. Deze nummerplaat dient aan de achterzijde te 
worden bevestigd. Aan de voorzijde van elk motorvoer-
tuig moet er in het midden of links een dubbel van de 
nummerplaat worden bevestigd.

Het niet correct gebruiken van de reproductienummer-
plaat is een overtreding eerste graad en kan u een on-
middellijke inning van 50 euro opleveren. In principe blijft 
de aanhangwagen aan de kant staan tot er een correcte 
reproductienummerplaat wordt bevestigd.

Er zijn nog een aantal gevallen waarbij een extra nummer-
plaat moet bevestigd worden:

• koppelt u een aanhangwagen met een maximaal
 toegestane massa van minder dan 750kg aan uw
 voertuig, dan moet deze aanhangwagen een dub-
 bel van de nummerplaat van het trekkend voer-
 tuig dragen
• monteert u achteraan op uw voertuig of op de 
 trekhaak een fi etsendrager, dan moet u tevens op
 de fi etsendrager een dubbel van de nummerplaat
 aanbrengen

WANNEER IS EEN REPRODUCTIENUMMERPLAAT NODIG?

IS UW LAPTOP GESTOLEN?
Een laptop is snel gestolen en nog sneller vergeten. Gelukkig 
bestaat er heel wat anti-diefstalsoftware waarmee je je laptop 
kunt lokaliseren. ‘Software Prey’ is een gratis toepassing die u 
kunt downloaden van http://preyproject.com.

Van zodra de dief online gaat , krijgt u de gegevens (het IP-adres) 
door van de gebruiker van je laptop. Met die gegevens kunt u 
naar de lokale politie stappen, wat de kans op het terugvinden 
van uw laptop zal verhogen.

u
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RIJBEWIJS B OF BE VOOR EEN AANHANGWAGEN?
Met een rijbewijs B mag u een personenauto of bestel-
auto met aanhangwagen besturen. De aanhangwagen mag, 
inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan 750 kilo.
 
In bepaalde gevallen mag u, met alleen rijbewijs B, een aan-
hangwagen trekken die zwaarder is dan 750 kilo. U moet 
dan voldoen aan 2 voorwaarden: 
• de lege auto moet zwaarder zijn dan de aanhanger 
 maximaal mag wegen
• de totale combinatie (dus auto en aanhanger 
 samen)  mag niet zwaarder zijn dan 3500kg
  
Met een rijbewijs BE bent u niet beperkt in het gewicht 
van de aanhangwagen. Wel moet u letten op de technische 
mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig (maxi-
male trekhaaklast).
 
De maximale trekhaaklast staat meestal vermeld op het 
kentekenbewijs of in het instructieboekje van het voertuig.
 
Ook is het gewicht van de totale combinatie met een 
rijbewijs BE niet van belang. Deze mag meer dan 3.500 
kilo zijn. Zorg er wel voor dat het trekkende voertuig een 
maximum massa heeft die lager is dan 3.500 kilo. Is die 
hoger, dan heeft u een rijbewijs categorie C of CE nodig. 

NIEUWE REGELS VANAF 2013

Er komen nieuwe regels voor het rijbewijs als gevolg van 
de derde Europese rijbewijsrichtlijn. De nieuwe regels 
moeten ingaan vanaf 19 januari 2013.  

De rijbewijscategorie B geldt voor personenauto's met 
een aanhanger van maximaal 750 kilo of een totaalgewicht 
van 3.500 kilo.
 
De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor 
personenauto's met een aanhanger zwaarder dan 750 kilo 
en een totaalgewicht tussen de 3.500 kilo en 4.250 kilo.
 
De rijbewijscategorie BE geldt voor personenauto's met 
een aanhanger of oplegger van maximaal 3500kg.

ROOKMELDERS KUNNEN UW LEVEN REDDEN
Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10000 branden, waarbij 
niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers maakt, maar 
vooral de rook(ontwikkeling) dodelijk is. Het is daarom ui-
termate belangrijk te investeren in een goede rookmelder 
die op de juiste plaats hangt en regelmatig getest wordt.

TIPS BIJ DE AANKOOP

• een rookmelder kunt u kopen in doe-het-zelf-
 en elektrozaken
• er wordt aangeraden om de rookmelder om de
 tien jaar te vervangen
• koop een rookmelder met een niet-vervangbare
 batterij met een levensduur van tien jaar
• koop een rookmelder met de labels CE en 
 EN14604
• koop een rookmelder met een testknop
• koop een optische (of foto-elektrische) rookmel-
 der

Ionische rookmelders mogen niet meer verkocht worden 
en zijn vanaf 1 januari 2020 verboden voor particulier ge-
bruik.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.speelniet-
metvuur.be/nl/rookmelders.php en www.jabbeke.be..



JABBEKE STAPT IN BLOSO-PROJECT SPORTELEN
Sportelen is geen nieuwe activiteit, maar wel een mentaliteit. Ben je de vijftig voorbij en heb je geen zin meer 
om elke week in weer en wind te gaan sporten? Om voluit te gaan en zo misschien blessures op te lopen? Je 
vindt het niet zo belangrijk of je de wedstrijd nu wint of verliest? Maar vind je het wél belangrijk dat je tijdens 
het sporten eens kunt bijkletsen met je vrienden? En dat er regelmatig tijd is om op adem te komen of een 
grapje te maken? Wel, dan is Sportelen voor jou gemaakt!
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De Bloso-campagne Sportelen beoogt vooral een menta-
liteitswijziging bij 50-plussers t.a.v. sport en sportbeoefe-
ning in het bijzonder. Zowel in de boodschap zelf als in het 
concrete sportaanbod op het terrein ligt de nadruk op 
het sporten op eigen maat, eigen ritme en eigen tempo 
van de 50-plusser en op het sociaal contact. 

Sportelen betekent niet noodzakelijk winnen of de bes-
te zijn, het is net zo goed samen plezier maken, lachen 
of gewoon wat bijpraten. Bij Sportelen wordt sport bij 
50-plussers anders gepromoot, het is een andere manier 
van sporten, zonder verplichtingen, afzien of prestaties 
neerzetten. Er is geen doel dat moet bereikt worden, er 
zijn geen medailles die moeten worden verdiend. Het gaat 
wel over gezellig en gezond sporten en over een leuke en 
gemakkelijke manier om mensen te leren kennen.

De sporten die in Jabbeke kunnen beoefend worden 
vind je terug op de website www.jabbeke.be of www.
sportelen.be.

1000 KILOMETER VOOR KOM OP TEGEN KANKER
Met de IGOS-gemeenten Beernem, Brugge, 
Damme, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en 
Zedelgem nemen we dit jaar terug deel aan 
de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker. 

In 2012 is de 1000 kilometer al aan haar 
derde editie toe. Dit jaar wordt er weer 
in het Hemelvaartweekend gefi etst van 17 
tot 20 mei. De opbrengst van de 1000 ki-
lometer gaat naar wetenschappelijk kanker-
onderzoek. Iedere dag zal er 250 km gefi etst 
worden. Er wordt telkens gestart en aange-
komen op de Grote Markt in Mechelen. 

Voor de gemeente Jabbeke fi etsen schepen 
voor sport Geert Depree en burgemeester 
Daniël Vanhessche. Hun traject is op don-
derdag 17 mei en gaat van Mechelen naar 
Brussel en terug.

Meer info kan je vinden op www.1000km.be.

Gino Jonckheere

Sport
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BALANS VERKEERSONGEVALLEN MET LETSEL IN 2011

Verkeer en verkeers(on)veiligheid zijn van alle tijden, iedereen wordt er mee geconfronteerd, zij het als 
bestuurder, passagier of voetganger. Niemand kan er zich aan onttrekken of zich ervan uitsluiten, integendeel, 
het wegverkeer neemt steeds meer en meer een plaats in ons dagelijkse leven in.

De toekomst belooft er naar verkeersdichtheid en vei-
ligheid toe niet op te verbeteren daar het aantal wegge-
bruikers en auto’s (±5400000 in 2011) nog steeds blijft 
aangroeien, wat dan weer de kans op verkeersongevallen 
meer dan waarschijnlijk zal doen toenemen.

Spijts vele sensibiliserings- en verkeerscampagnes - onder 
andere door het B.I.V.V. - die worden gesteund door de 
overheden en een gerichter politoneel beleid, moet er 
toch worden vastgesteld dat er na een verlaging van het 
aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in 2009, in 
2011 opnieuw een stijging merkbaar was.

STIJGING VAN HET AANTAL ONGEVALLEN

Het aantal verkeersongevallen in België met lichamelijk 
letsel is in 2011 tot 47700 gestegen (45828 in 2010), een 
stijging met 4,1%. Het aantal verkeersdoden (overledenen 
ter plaatse) steeg van 742 (2010) tot 770 in 2011, een stij-
ging van 3,8%. 

Wanneer we echter de personen erbij tellen die ingevolge 
deze ongevallen binnen de dertig dagen erna overlijden, 
komen we aan een aantal van 875 in 2011. Wat Vlaanderen 
betreft steeg het aantal verkeersdoden in 2011 met 1,1% 
(382 doden), samen met het 30-dagenprincipe betekent 
dit 445 doden. Er is wel één lichtpunt: de weekendongeval-
len in Vlaanderen dalen (letselongevallen met 4,8% en do-
delijke ongevallen met 24,7%).

Naar weggebruikers toe stelden we onder de motorrij-
ders een stijging van 17,5% vast (97 in 2010 - 114 in 2011).
Dit was vermoedelijk te wijten aan de milde winterperio-
de. Ook bij de fietsers was er een stijging met 12.5%, het 
aantal fietsdoden is gelukkig verminderd met 7,9% (63 in 
2010, 58 in 2011).

Wat de politiezone Kouter betreft, is het zo dat het aan-
tal verkeersongevallen met gekwetsten is gedaald van 398 
in 2010 tot 371 in 2011. Het aantal dodelijke slachtoffers 
steeg wel van 5 in 2010 tot 11 in 2011. 

Het algemeen kansgemiddelde binnen de politiezone 
Kouter om het slachtoffer te worden van een verkeerson-
geval met lichamelijk letsel bedraagt 5,4 kansen. 

In Jabbeke, waar het kansgemiddelde 3.8 bedraagt (het 
minst van de zone), deden zich in 2011 evenredig met de 
voorgaande vijf jaren 52 verkeersongevallen met gekwets-
ten voor.

Er werden pieken vastgesteld in juni en november (res-
pectievelijk 8 en 9) waarbij 3 dodelijke slachtoffers (zo-
naal aandeel 14%).

‘Het leidmotief moet meer en meer voorzichtig-
heid in het verkeer worden waarbij aandacht een 
must is en blijft.’

Plaatsgebonden deed 35% van de ongevallen zich voor op 
gewestwegen en 65% op de gemeentewegen. Voor Jabbeke 
steken de Gistelsteenweg met 16 en de Aartrijksesteen-
weg met 5 ongevallen er bovenuit. Wanneer we de da-
gen bekijken, zijn het vooral de vrijdagen, zaterdagen en 
zondagen die opvallen.

De oorzaken van die ongevallen waren onder andere te 
wijten aan , in orde van belangrijkheid: richtingsverande-
ringen (34%), voorrang verlenen (18%) en controleverlies/
snelheid (16%).
 
Als categorie van weggebruikers staan de zwakke wegge-
bruikers met 53% voorop, waarvan de fietsers op zich 55% 
vertegenwoordigen. Er kan en mag gezegd worden dat 
Jabbeke in zijn totaliteit er zonaal nog goed uitkomt, maar 
zoals u hebt kunnen lezen, is er nog een heel lange weg af 
te leggen met het oog op een grotere verkeersveiligheid.

Hoofdinspecteur Noël Van Daele: 
‘Met deze bijdrage wens ik een zo globaal mogelijk beeld te schetsen 
van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel die zich in 2011 hebben 
voorgedaan. Eerst wat België, vervolgens Vlaanderen en tot slot wat de poli-
tiezone Kouter en meer bepaald Jabbeke betreft. Hiertoe maakte ik gebruik 
van cijfergegevens verkregen door het B.I.V.V. en hoofdinspecteur Verstraete, 
statistiekverantwoordelijke Kouter.’

Noël Van Daele

Politie

Gino Jonckheere

Sport



GLASBOLLEN

Op diverse plaatsen in de gemeente staan er glasbollen 
opgesteld voor de inzameling van wit en gekleurd glas.  Kinder-
spel zou je denken… Toch zien we wekelijks dat er lege do-
zen en ander afval achtergelaten wordt naast de containers. 
Zwerfvuil bederft onze omgeving en ontsiert de buurt, 
maar kan bij vaststelling ook bestraft worden met een ad-
ministratieve boete tot 250 euro!

IK FIETS PROPER, JIJ TOCH OOK

Ook langs fietsroutes en 
–paden vormt zwerfvuil 
een bron van ergernis. 
Zwerfvuil achterlaten ge-
tuigt immers van een ge-
brek aan respect voor natuur en medemens. Het verstoort 
het landschap, komt terecht op akkers, weiden, speelzones 
en in waardevolle natuurgebieden. Dieren en spelende 
kinderen kunnen zich kwetsen aan blikjes of glasscherven. 
Maar zwerfvuil kan ook voor fietsers tot gevaarlijke situ-
aties leiden, met lekke banden en valpartijen tot gevolg. 
Daarnaast is het opruimen van dit zwerfvuil duur en ar-
beidsintensief.

De campagne 'Ik fiets proper' was zichtbaar aanwezig tij-
dens de Ronde van Vlaanderen. Aan de start/aankomst in 
Oudenaarde konden de deelnemers hun krabbel zetten 
op de 'Ik fiets proper'-banner waardoor ze zich engageer-
den om proper te fietsen. Honderden wielertoeristen 
deden dat met de glimlach.

VERENIGINGEN RUIMEN OOK OP

Naast het gemeentelijk milieuteam dat dagelijks zwerfvuil 
en sluikstorten opruimt is er sinds vorig jaar ook een ge-
meentelijk adoptiereglement van enkele wegbermen van 
kracht. 

In het eerste werkjaar 2011-2012 werd in enkele straten 
zwerfvuil opgeruimd door een viertal Jabbeekse verenigin-
gen. Dit was goed voor een opruimactie van 2 keer 14.338 
meter. 

Hiervoor ontvangen ze natuurlijk een vergoeding zoals 
bepaald in het reglement en vastgelegd in een over-
eenkomst.  Iedere geïnteresseerde vereniging kan zich 
voor het volgend werkjaar 2012-2013 al opgeven via 
het e-mailadres gemeentehuis@jabbeke.be of kan contact 
opnemen met de milieudienst via het telefoonnummer 
050/81 01 33.
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ZWERFVUIL IS NIET MEER VAN DEZE TIJD
Zwerfvuil is niet meer van deze tijd, maar het kan natuurlijk nog altijd beter. En het moet nog beter. Meerdere 
studies wijzen uit dat zwerfvuil bijdraagt tot een hoger onveiligheidsgevoel. Het achtergelaten zwerfvuil geeft 
de buurt een minder fraaie indruk. Bovendien trekt het ander zwerfvuil of sluikstorten aan en is ongedierte 
nooit ver uit de buurt.

KLJ Jabbeke gaat ten strijde tegen het zwerfvuil in de Bedevaartstraat te 
Zerkegem

Jonggivers van Scouts & Gidsen Permeke verzamelen hun troepen in de 
Legeweg 
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In 2011 realiseerde de gemeente een fikse daling van de ingezamelde kilo’s restafval 
per inwoner. Dit is te danken aan een sterke daling bij de huis-aan-huisophaling in 
2011 ten opzichte van 2010 ( -152.680 kg). Er was wel een iets groter aanbod van 
grofvuil en bedrijfsafval op het containerpark. We zijn op de goede weg, maar zijn 
er nog niet.

Vlaanderen heeft in haar uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen een doelstelling 
bepaald om gemiddeld niet meer dan 150 kilogram restafval per inwoner per jaar 
op Vlaams niveau te halen. Op gemeenteniveau is de taakstelling inzake de maxi-
male hoeveelheid restafval gedaald van 200 kilogram per inwoner in 2008 tot 180 
kg per inwoner vanaf 2010.

De gemeente voldoet dus aan de doelstelling, maar zal in de komende jaren samen 
met haar inwoners blijvend inspanningen moeten leveren om minder brandbaar 
afval te verbranden. Afvalpreventie, hergebruik, verhoogde selectieve inzameling en 
recyclage blijven dus aandachtspunten voor vandaag en morgen.

AANTAL KG/INWONER

2006 193.8
2007 192
2008 180.8
2009 193.7
2010 179.2
2011 170.6

Er worden enkel herbruikbare spullen aanvaard die nog in goede staat zijn. Beschadigde, sterk vervuilde of tot op de 
draad versleten spullen breng je beter direct naar het containerpark. Het assortiment van de kringwinkels verandert 
elke minuut. De hele dag door worden 'nieuwe' en unieke spullen afgeleverd, opgeknapt en in de winkels bijgezet.

AFGEDANKTE GOEDEREN PRAKTISCH

Je kan je afgedankte goederen naar de 
winkel brengen en dit van dinsdag tot 
en met zaterdag, tussen 10u en 17.30u.
Indien je niet in het bezit bent van een wagen of 
je goederen te groot zijn om zelf te vervoeren, 
dan worden die gratis bij je thuis opgehaald. Je 
belt het gratis nummer 050/34.94.00. en een 
van de medewerkers zal je oproep noteren en 
een afspraak voor je vastleggen.

WELKE GOEDEREN WORDEN NIET 
OPGEHAALD

• Goederen die beschadigd zijn of 
 versleten (niet van toepassing voor 
 AEEA, afgedankte elektronische en 
 elektrische apparaten) 
• Alle gastoestellen zoals: gasfornuis, gaskookplaat, gasboilers, gaskachels en petroleumkachels 
• Alle sanitair zoals: toiletpot, wc bril, stortbak, badkuip, zitbad, douchebak, douchecabine, bidet, wastafel 
• Andere zoals TL-armaturen, zonnebanken,...

Voor meer informatie kun je ook terecht op de website www.klctrad.be van de kringwinkels van 't Rad

KRINGLOOPWINKEL MEER DAN TWEEDEHANDSWINKEL
De kringwinkels van ‘t Rad leveren een positieve bijdrage aan het milieu door het stimuleren van hergebruik. 
De herbruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming en verkleinen zo de afvalberg. 

DALING RESTAFVAL PER INWONER HOUDT AAN

Nikolaas Croene

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

Op vrijdag 23 maart vond naar jaarlijkse traditie de 
viering van de sportlaureaten plaats in het Sport en 
Cultuurcomplex Hof Ter Straeten te Varsenare. De 
titel voor sportman ging dit jaar naar Jore Van den 
Berghe (skeeleren) en de titel voor sportvrouw ging 
terug naar Jessica Gaudesaboos (skeeleren). 

Tennisclub TC Ter Straeten ging lopen met de titel 
van sportploeg. Bij de jeugd gingen de trofeeën naar 
Maarten Raes (atletiek), Fiebe Vande Kerckhove 
(synchroonzwemmen) en turnclub Varsenare. Als 
niet-Jabbekenaar was het Eline Vandersteen (turnen) 
die de overwinning wegkaapte. 

Triatleet Marino Vanhoenacker kreeg een trofee 
voor zijn uitzonderlijke prestatie in 2011 met name 
het wereldrecord triatlon verbreken in Klagenfurt 
met een tijd van 7 uur, 45 minuten en 58 seconden. 

De gemeente Jabbeke heeft in het geheel van de 
aanleg van het park bij het nieuwe sport- en cul-
tuurcentrum en de omgevingsaanleg en bufferzones 
bij de ambachtelijke verkaveling de ambitie om 
ongeveer 10000 bomen aan te planten voor een 
groene long in het centrum van de gemeente.

De boomplantactie omvatte reeds een lot van 2500 
streekeigen bomen en bosgoed. Het gemeentebe-
stuur dankt alle deelnemers voor hun medewerking 
aan de boomplantactie.

Op vrijdag 20 april werd de zaal voor gevecht-
sporten in het SPC Hof te Straeten officieel geopend.  
De gevechtszaal werd volledig geïntegreerd in het 
centrum en opent nieuwe perspectieven voor het 
aanwezige dynamische verenigingsleven.
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JABBEEKSE ARCHIEFBEELDDATABANK

Sinds enige tijd is de gemeente Jabbeke 
gestart met de aanleg van een archief-
beelddatabank. 

Het is de bedoeling dat de archiefbeeld-
databank een blijvend centraal geheugen 
vormt van de gemeente Jabbeke, haar 
gebouwen, het verenigingsleven, de kunst-
schatten, beroepen en zo veel meer. Hier-
naast kunt u enkele voorbeelden vinden.

Hiertoe worden nog steeds aanvullingen 
gezocht. Heeft u nog oude foto’s en/of 
dia’s die mogen gedigitaliseerd en gepu-
bliceerd worden? Neem dan gerust con-
tact op met Jeroen Trybou (050/81 02 
04), wij bezoeken u graag.

U kunt het reeds verzamelde materiaal 
bekijken via www.jabbeke.be/ge-
meentefiche. Naast het archief kunt u 
er ook alle foto’s terugvinden van de voor-
bije evenementen van 2011 en 2012.

Werklieden op de binnenkoer van 
brouwerij Den Anker, gelegen in de 
Hoogstraat 36 (nu Dorpsstraat). 

Het kindje is Carlos Boutens, zoon 
van toenmalig burgemeester Karel 
Boutens. 

De foto dateert van eind jaren 1930.

Een beeld vanaf café en toenmalige 
feestzaal Concordia op de huidige 
Constant Permekelaan (toen Brug-
sche Steenweg).

Café Concordia is ook de plaats waar 
Romain Maes, de Tourwinnaar van 
1935, zijn huwelijksfeest gaf.

De foto dateert van omstreeks 1960.

Het kasteel van Snellegem, gelegen 
in de Kasteeldreef, brandde in 1935 
zo goed als helemaal uit.

De foto dateert van 1938.

Afzender:

Gemeente Jabbeke
Gemeentehuis
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke
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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:

   
COLOFON

Info Jabbeke verschijnt vier maal 
per jaar en is een uitgave van 
gemeentebestuur Jabbeke.
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Op 20 april 2012 werd het OCMW - Sociaal Huis officieel ingehuldigd.


