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De gemeentelijke berichtgeving en communicatie gebeurt 
dagelijks via de webstek www.jabbeke.be, maandelijks 
via de activiteitenkalender en per trimester via dit Info-
berichtenblad.

Het overzicht op de kaft van alle thema’s die de laatste jaren 
aan bod kwamen, toont andermaal aan dat de gemeente, 
samen met het OCMW en de Politiezone, een steeds 
omvangrijker takenpakket waarneemt.

Een gemeente besturen is, zoals in elk huishouden, steeds 
opnieuw de ambitie om de juiste keuzes te maken.

Dit moet gebeuren binnen een kader van zo laag mogelijke 
belastingen, zo laag mogelijke kosten, zo groot mogelijke 
dienstverlening en zoveel als mogelijk investeringen. 

Het is eigen aan het gemeentebesturen dat dit gebeurt binnen 
een systeem van tal van wetgevingen, volle openbaarheid,  
media-aandacht en oppositievoering. 

Door de gemeenteraad werd recent nog goedkeuring 
gegeven aan de gemeenterekening 2011. Daaruit mag blijken 
dat Jabbeke uitstekende financiën en goede vooruitzichten 
heeft. 

Als burgemeester ben ik fier en tevreden dat wij dit de 
laatste jaren hebben kunnen doen met zelfs nog een kleine 
lastenverlaging.

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 2 april 2012

Financiën

• De jaardotatie voor de politiezone IPZ Kouter voor het dienstjaar 2012  bedraagt 1.117.196 euro 
 (een verhoging met 13,5%).
• Er wordt aan RVT Avondrust een eenmalige subsidie van 20.000 euro toegekend voor de aankoop van een
 mindervalidenbus.

Aankopen

• De onderhoudswerken voor de verschillende sportterreinen in 2012 
 op het grondgebied van Jabbeke worden geraamd op 17.545 euro.

• Een RFID-gebaseerd uitleen- en beveiligingssysteem (magneetstrips en zelf- 
 uitlening) voor de openbare bibliotheek - 30.000 euro. Er is een provinciale 
 subsidie van 50%.

• Er worden vier open containers voor het containerpark aangekocht 
 met een geraamde kostprijs van 18.150 euro.

Ruimtelijke ordening

• Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Recreatiezone – gedeeltelijke herziening wordt definitief aan-
 genomen (Recreatiezone Klein Strand).

Zitting 7 mei 2012

Financiën

• De rekening 2011 van vzw Sportbeheer Jabbeke met een negatief exploitatieresultaat van 57.844 euro en een 
 kastoestand van 47.114 euro wordt goedgekeurd.
• Er wordt een buitengewone toelage van 20.000 euro t.v.v. middenstandsvereniging Jabbeke goedgekeurd en 
 dit voor de organisatie van het evenement ‘Nacht van Jabbeke’ op 25 augustus 2012.
• Er is een principiële goedkeuring om vanaf 1 januari 2014 toepassing te maken van de nieuwe regeling inzake 
 de beleids- en beheerscyclus voor gemeenten.

Patrimonium

• Goedkeuring voor de architectuuropdracht bouwkunde voor het ontwerpen van uitbreidingswerken aan
 ontmoetingscentrum De Schelpe te Snellegem.
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Openbare werken

• De reststrook van het voetpad in de Cathilleweg, tussen centrum en Express-
 weg, wordt gerenoveerd en dit in het kader van het ondergronds brengen 
 van de leidingsnetten met een geraamde kostprijs van 32.910 euro.

• De leidingsnetten in de Mariënhovedreef worden ondergronds gebracht met
  een geraamde kostprijs van 24.193 euro.

Leveringen voor het Vrijetijdscentrum Jabbeke

• De camerabewaking, het omroepsysteem, een kasregister en registratiesystemen, schrobmachines en 
 informatica (125.000 euro).
• Meubilair (147.500 euro).
• Theatertechnieken (55.000 euro).
• Geluidsinstallatie (25.000 euro).

Zitting 4 juni 2012

Financiën

• Kennisname van de jaarrekening 2011 zoals goedgekeurd door OCMW Jabbeke.
• Goedkeuring voor het ontwerp van tarieven, toewijzingsregeling en verhuurmodaliteiten voor het onderdeel 
 tennis in het vrijetijdscentrum Jabbeke.

Openbare werken

• Het ondergronds brengen van de leidingsnetten in de Spanjaardstraat - 27.818 euro.
• In de Kerkeweg worden snelheidsremmende maatregelen ingevoerd - 86.884 euro.

• De voetpaden in een deel van de Oude Dorpsweg
 (kostprijs 162.375 euro) en in een deel van de
 Zandstraat (kostprijs 101.621 euro) worden gere-
 noveerd. 
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Oude Dorpsweg

Zandstraat

Ruimtelijke ordening

• Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Jabbeke 
 Centrum Inbreiding’ wordt voorlopig vastgesteld.

• De aankoop aan kerkfabriek St.-Mauritius Varsenare 
 van een perceel grond - 915.795 euro. De grond  
 wordt ingebracht en gedragen door het verkave-
 lingsproject en dient voor de realisatie van de uit-
 breiding van de sportinfrastructuur en voor de 
 realisatie van een deel gemeentelijke verkaveling 
 binnen het globale het globale verkavelingsproject.

Zitting 2 juli 2012

Politiereglementen

•  Inrichting van een zone-30 in gedeelten van de Cathilleweg.
•  Uitbreiding van de zone-30 in de Dorpsstraat.

•  Invoeren van een parkeerverbod in de Westernieuwweg, vanaf de 
  aansluiting met de Oude Dorpsweg, kant onpare nummers, over een 
  afstand van 20 meter.

Subsidies

De gemeenteraad herziet de bestaande subsidieregeling voor de installatie van zonnepanelen en naar aanleiding van 
verbeterings- en aanpassingswerken:

•  Een gemeentelijke aanvullende premie van 20% op de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie, 
  met een minimum van 100 euro en een maximum van 500 euro per toegekende subsidie door Vlaan-
  deren, wordt goedgekeurd. 
•  Een aanvullende gemeentelijke premie van 10% op de Vlaamse renovatiepremie met een maximum 
  van 200 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen.
•  Een gemeentelijke subsidie per EAN-nummer van 20% op het gefactureerde bedrag voor een zon-
  neboiler, een warmtepomp, een micro-WKK en een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie 
  wordt aangenomen, en dit met een maximaal bedrag van 500 euro per systeem.

Diversen

• Het dienstreglement van de openbare bibliotheek wordt aangepast. Er komen meer uitgebreide openingsuren 
 en het lidgeld wordt gratis.
• Voor het komende jaar wordt het beheer van het vrijetijdscentrum Jabbeke waargenomen door het schepen-
 college. Er wordt gewerkt met een zelfstandig gerant.

Zitting van 2 juli 2012 

Politiereglementen
- Inrichting van een zone-30 in gedeelten van de Cathilleweg te Stalhille 
- Uitbreiding van de zone-30 in Dorpsstraat 
- Invoeren van een parkeerverbod in de Westernieuwweg, vanaf de aansluiting met de Oude 

Dorpsweg, kant onpare nummers, over een afstand van 20 meter. 

Subsidies
 De gemeenteraad herziet de bestaande subsidieregeling voor de installatie van zonnepanelen en 

naar aanleiding van verbeterings- en aanpassingswerken: 
 - Een gemeentelijke aanvullende premie van 20% op de Vlaamse verbeterings- en 

aanpassingspremie, met een minimum van 100 euro en een maximum van 500 euro per 
toegekende subsidie door Vlaanderen, wordt goedgekeurd.  

 - Een aanvullende gemeentelijke premie van 10% op de Vlaamse renovatiepremie met een 
maximum van 200 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen. 

 - Een gemeentelijke subsidie per EAN-nummer van 20% op het gefactureerde bedrag voor een 
zonneboiler, een warmtepomp, een microWKK en een ventilatiesysteem D met 
warmterecuperatie wordt aangenomen, en dit met een maximaal bedrag van 500 euro per 
systeem. 

Diversen 
- Het dienstreglement van de openbare bibliotheek wordt aangepast. Er komen meer uitgebreide 

openingsuren en het lidgeld wordt gratis. 
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Financiën

• De rekening 2011 van kerkfabriek Sint Blasius te Jabbeke, de kerkfabriek Sint Eligius te Snellegem, de kerkfa-
 briek Sint Jan de Doper te Stalhille, de kerkfabriek Sint Vedastus te Zerkegem en de kerkfabriek H. Mauritius 
 te Varsenare wordt gunstig geadviseerd.
• Kennisname van de budgetwijziging investeringen 1 – boekjaar 2012 zoals goedgekeurd door OCMW Jab-
 beke in zitting van 7 juni 2012.
• Goedkeuring voor de jaarrekening 2011 van gemeente Jabbeke:
 - de kasgeldrekening werd afgesloten met 13.742.865 euro uitgaven en 14.605.159 euro ontvangsten – 
  positief resultaat van het dienstjaar: 862.294 euro.
 - de jaarrekening heeft een balanstotaal van 98.109.082 euro. Voor 2011 was er een exploitatieboni van 
  1.472.312 euro.

Ruimtelijke ordening

• Gunstig advies voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied tussen de Dwarsstraat en de Kroon-
 dreef - oppervlakte 0.96 hectare.

Ruimtelijke ordening
- Gunstig advies voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied tussen Dwarsstraat en 

Kroondreef – oppervlakte: 0,96 ha. 

Veronique
 Vanhessche

Secretarie

Openbare werken

• Het leidingsnet in een deel van de Vaartdijk-Noord en de Nachtegaalstraat
 worden ondergronds gebracht - 11.946 euro.

• Het verrekeningsvoorstel voor de heraanleg van de voetpaden naar aanlei-
 ding van het ondergronds brengen van de netten in de Cathilleweg worden 
 goedgekeurd - 17.908 euro.

Ruimtelijke ordening

• Gunstig advies voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied tussen de Dwarsstraat en de Kroon-
 dreef - oppervlakte 0.96 hectare.

OP VRAAG HERNEMING VORIGE INFO:
VOLMACHTENREGELING 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 verkrij-
gen bij de dienst bevolking of downloaden op de gemeentelijke web-
stek. Zowel de volmachtgever als de gemachtigde dienen dit document 
te ondertekenen. Als gemachtigde kan elke andere kiezer worden 
aangewezen. Het formulier 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 burge-
meester. Je dient dit attest 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 hotel, 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. Voor meer inlichtingen - dienst Bevolking 050/810112.
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TIENERFESTIVAL VOOR 12- TOT 16-JARIGEN
Brugge, Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zuienkerke organiseren op 30 augustus 2012 via een 
uniek samenwerkingsverband in Vlaanderen de eerste editie van het tienerfestival Tentation. Waar de 12- tot 16-jarigen 
veelal als doelgroep in manifestaties of evenementen uit de boot vallen, willen de zeven jeugddiensten hierin met de 
organisatie van Tentation verandering brengen, het is namelijk een event enkel en alleen voor 12- tot 16-jarigen! Tenta-
tion gaat door op 30 augustus 2012 in en om het Entrepot te Brugge (Binnenweg 2) van 14u tot 18u en wordt volledig 
gratis aangeboden. Op www.jabbeke.be kunt u een routebeschrijving vanuit Jabbeke vinden, alsmede de busverbinding.

HET PROGRAMMA

Tentation biedt naast een uitzonderlijk aanbod animatie (flip-it, 
wipe-out, free fall,  atomium battle, sweeper, v-rolls, laser tag, air-
plate, sky dancers, bike-trial) een hoop workshops (pimp your 
nails, crazy hair, rap your life, skate or die, graffiti, bellydance, pimp 
your t-shirt) en een geweldige streep muziek (lokale dj’s en top-
act DJ Dimaro).. U kunt er alles over vinden op www.tentation-
festival.be.

VRAGEN OVER VERKIEZINGEN?
Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeente- en 
provincieraad te kiezen. Wellicht hebt u vragen over het verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen? 
Voor wie kan ik stemmen? Hoe stel ik me kandidaat? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik 
nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau? 
Met deze en andere vragen kunt u terecht op www.vlaanderenkiest.be.

KANDIDATEN EN UITSLAGEN

Vanaf 25 september 2012 publiceert de website www.
vlaanderenkiest.be alle definitieve kandidatenlijsten. Zo 
weet u zeker wie kandidaat is voor de gemeenteraad of 
provincieraad, voor welke partij en op welke plaats. 

Op 14 oktober 2012, de verkiezingsdag, is www.vlaanderenkiest.be dé website voor de officiële uitslagen. Alle uitslagen 
zijn ook op uw smartphone te volgen via de mobiele website m.vlaanderenkiest.be.

Vanzelfsprekend wordt het volledige verkiezingsgebeuren, 
kandidatenlijsten, verkiezingsresultaten, lijsten van verkozenen 

onmiddellijk gepubliceerd op de gemeentelijke webstek.

Er wordt op 14 oktober ook gezorgd voor een livebeeld 
van de gemeentelijke kiesverrichtingen.

BELANGRIJKE WIJZIGING VOOR DE TELBUREAUS
 
In Jabbeke wordt nog gestemd met potlood 
en papier. In die gemeenten waar de stemming 
nog niet elektronisch gebeurt, worden de tel-
bureaus voor de provincieraadsverkiezingen 
nu ook georganiseerd binnen de gemeente.

Op 14 oktober worden in het sport- en cul-
tuurcentrum Varsenare dus telverrichtingen 
georganiseerd voor de gemeenteraad, maar 
ook voor de verkiezingen van de provincie-
raad.

DEELGEMEENTE JABBEKE

Voor de deelgemeente Jabbeke gaat de stem-
ming reeds door in het nieuwe vrijetijds-
centrum, Vlamingveld 40. Er is uitgebreide 
parkeerfaciliteit - inrijden kan vanaf de Gis-
telsteenweg, rondpunt Vlamingveld.

‘Ik heb niet het gevoel dat ik dingen 
mis doordat ik op feestjes zit. Soms 
mis ik wel eens een 'update' van een 
feestje: zoals een verandering aan de 
line-up ofzo. De echte coole feestjes 
mis ik echter nooit want daar bren-
gen mijn vrienden mij altijd van op 
de hoogte. Stel dat ik een feestje zou 
missen, dan zou dat toch sowieso 
geen supervet feestje zijn zonder mijn 
vrienden. Ik zeg niet dat ik nooit op 
Facebook kijk, soms heb ik het ge-
woon echt nodig. Als ik iets wil op-
zoeken, zoals een bepaalde locatie of 
een e-mailadres van iemand, gebruik 
ik mijn zus haar Facebook-profiel om 
dat even te checken,’ besluit Dennis.
 
Ook de 20-jarige Arno heeft geen 
profielen op sociale netwerksites. 
‘Het is niet omdat iedereen een Face-
book-profiel heeft, dat ik er ook één 
moet hebben. ‘k voel me niet geneigd 
mee te gaan met de stroom, zeker 
niet als het iets is waar ik het nut niet 
van in zie.Ik heb genoeg sociaal con-
tacten in mijn echte leven. Daarvoor 
heb ik geen internet nodig als hulp-
middel. Soms mis ik wel eens iets, bv. 
wanneer er in de vereniging afspraken 

worden gemaakt via Facebook. Ook 
de foto's van kampen, activiteiten en 
evenementen verschijnen erop. Dat 
zet me er echter totaal niet toe aan 
om toch een profiel te maken. Ik ver-
moed dat ik voor altijd een Facebook-
loos persoon zal zijn en ik vind het 
helemaal niet erg.’
 
De derde Facebookloze persoon 
is ook een man. De 26-jarige Louis 
bekent dat hij ooit wel een profiel 
heeft gehad. ‘Toen Facebook nog 
maar net bestond, had ik een profiel. 
Ik vond het echter zo bizar dat ik alles 
kon zien wat een onbekende persoon 
deed. Daarom heb ik mijn profiel af-
gesloten. Ik wil niet dat een vreemde 
alles van en over mij kan zien. Mijn 
vrienden weten allemaal dat ik geen 
Facebook-profiel heb. Daardoor is 
het bij hen een logische reactie om 
alles wat op Facebook staat, aan mij 
door te zeggen. Want ja, 'de Louis 
heeft geen Facebook'. Het komt erop 
neer dat ik eigenlijk ook wel alle in-
formatie ontvang, alleen is dat vaak 
een beetje trager dan de gemiddelde 
persoon. Zo'n persoon die wél Face-
book heeft.’

MEISJES VERSUS JONGENS
 
Het valt op dat in de zoektocht naar 
'Facebookloze' jongeren vooral jon-
gens tegenkwamen. Dat bewijst nog 
maar eens dat er wel degelijk verschil-
len bestaan tussen het onlinegedrag 
van meisjes en jongens. Zoals al bleek 
uit het Apestaartjarenonderzoek ge-
bruiken jongens hun sociale profielen 
veel geavanceerder. Meisjes gaan bij-
voorbeeld vaker hun status updaten 
(61% tegenover 55% bij de jongens) 
of berichten posten op het profiel 
van iemand anders (67% tegenover 
59% bij de jongens). Jongens gaan va-
ker een groep of pagina aanmaken of 
vrienden uitnodigen voor een bepaald 
evenement, iets wat slechts 22% van 
de meisjes soms doet toch een ruime 
35% van de jongens.
 
Een kleine kanttekening is echter wel 
dat dit onderzoek vooral focuste op 
jongeren tussen de negen en achttien 
jaar, maar het valt op dat deze trend 
zich toch wel doortrekt naar de mate 
de jongeren iets ouder worden. Meer 
info op www.apestaartjaren.be.

JONGEREN ZONDER FACEBOOK BESTAAN
Volgens het Apestaartjarenonderzoek heeft 92% van de 16-18 jarigen een Facebookaccount en logt 81% van de face-
bookende jongeren tussen 12 en 18 dagelijks minstens 1 keer in. Toch zijn er nog altijd (jonge) mensen die geen internet 
of Facebook-profiel hebben. Drie jongeren getuigen.
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De gemeente Jabbeke was vragende partij voor dit 
project.  De kern Varsenare was eind de jaren negentig 
uitgegroeid tot een woonkern van vijfduizend inwoners, 
veelal jonge gezinnen, waardoor er een gezinsdichtheid 
was van meer dan 3 per woning. Door het terugvallen van 
deze gezinsdichtheid naar het Vlaams gemiddelde (minder 
dan 2.5 per woning) is er in Varsenare een afname van de 
bevolking (intussen ongeveer 10%). Met dit project wil de 
gemeente de leefbaarheid van de kern Varsenare op peil 
houden en een bijkomend aanbod aan bouwgrond realise-
ren. Omdat de kern Varsenare voor het ruimtelijk aspect 
gerekend wordt bij het stedelijk gebied Brugge, kon het 
project goedgekeurd worden als één van de grote doel-
stelling voor het stedelijk gebied..

Het door de gemeente gevraagde onteigeningsplan werd 
ondanks aandringen door de minister niet goedgekeurd. 
Hierdoor zal het nieuw woongebied ontwikkeld worden 
door private verkavelaars (Matexi Group NV en Durabrik 
NV). In het kader van de realisatie van de verkaveling 
wordt gepoogd om een deel van de verkaveling te laten 
realiseren door de sociale bouwmaatschappij Vivendo en 
een deel door de gemeente Jabbeke in het kader van een 
gemeentelijk toewijzingsbeleid.

WETGEVING

Bij de opmaak van een inrichtingsplan voor het woonproject 
Varsenare-Noord moet 
aan verschillende bepal-
in-gen van de wetgeving 
voldaan worden:

• Het decreet grond- en 
pandenbeleid bepaalt 
dat verkavelingsprojec-
ten of bouwprojecten 
onderworpen zijn aan 
bepaalde woningdicht-
heden.  Varsenare Noord 
ligt in een buitengebied 
en bij de ontwikkeling 
van een project moeten 
de woningdichtheden 
van ten minste 25 en 
ten hoogste 35 wonin-
gen per hectare gehaald 
worden.

• De stedenbouwkundige voorschriften van het Ruimtelijk 
Uitvoe-ringsplan (RUP) bepalen dat ten minste 20 en ten 
hoogste 25 procent van de gronden binnen het project 
bestemd moeten worden voor sociale woningen.

Op die basis werd in 2011 gestart met de opmaak van 
een inrichtingsvoorstel voor Varsenare Noord. Dit werd 
gedaan in samenspraak met de verschillende administra-
ties.

HET WOONPROJECT 

Na verschillende overlegvergaderingen werd een inrich-
tingsplan voorgelegd zoals hieronder. Het totale project 
beslaat een oppervlakte van 16,97 ha en heeft een 
woningdichtheid van 24,87 woningen per hectare. 

Het project voorziet circa 422 woningen, waarvan 84 
sociale woningen. Het aandeel voor een gemeentelijke 
verkaveling met gemeentelijk toewijzingsbeleid heeft be-
trekking op een 30-tal woningen binnen het totale project. 
Het project kan slechts gefaseerd en gespreid in de tijd 
uitgevoerd worden.

EEN BLIK OP VARSENARE-NOORD
Op 4 februari 2011 werd het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Brugge’ vastgesteld door de Vlaamse Regering. Eén van de deelplannen 
is het woongebied Varsenare-Noord. Het gebied werd door deze goedkeuring bestemd voor 
wonen en verwante voorzieningen.

DE MOBILITEIT

De Vlaamse Overheid voorziet dat bij 
de bouw- of verkavelingsaanvragen van 
tenminste 250 woongelegenheden de 
opmaak van een MOBiliteitsEffecten-
Rapport (MOBER) verplicht is. 

Dit rapport besteedt aandacht aan 
de verwachte veranderingen in ver-
keersintensiteiten, de capaciteit van 
de wegen, de bereikbaarheid, de toe-
gankelijkheid, de verkeersveiligheid, de 
leefbaarheid en het milieu. 

Uit het neergelegde MOBER blijkt dat 
de  verwachte mobiliteitseffecten goed 
meevallen. Er wordt wel voorgesteld 
om de mobiliteit zoals ze bestaat in de 
Popstaelstraat aan te passen, waarbij na 
heraanleg kan gewerkt worden aan een 
eenrichtingsverkeer. 

Daarnaast wordt ook voorgesteld om 
de Legeweg voor het gedeelte tus-
sen de Popstaelstraat en de grens met 
Brugge in functie te verhogen naar een 
wijkverzamelweg, zoals dit in het mo-
biliteitsplan van de stad Brugge is op-
genomen.

SPORT EN RECREATIE 

Bij de realisatie van het project wilden we ook aandacht 
geven aan de mogelijkheid tot uitbreiding van de sport-
terreinen (voetbal/tennis/park). Daarvoor werd beslist om 
de grond van kerkfabriek Sint-Maritius aan te kopen en in 
het project in te brengen ten behoeve daarvan. In totaal 
ongeveer een uitbreiding van 1.2 hectare, die ten laste valt 
van de verkavelaar.

HOE MOET HET NU VERDER?

Er wordt verwacht dat het verkavelingsplan zal neergelegd 
worden in de komende maanden. De gemeenteraad zal 
zich nog moeten uitspreken over het plan voor de wegen, 
riolering en nutsvoorzieningen en het samenwerkingscon-
tract met de verkavelaars voor de realisatie van de sport-
terreinen en het onderdeel gemeentelijke verkaveling..

Verwacht wordt dat er ten vroegste van 2013 en in fasen 
zal gerealiseerd worden. De realisatie van het globale 
project, met inbegrip van de verbetering van de mobiliteit 
en de realisatie van het sociaal segment, zal enkele jaren 
in beslag nemen.

Tine Rosseel

Uit het MOBER Varsenare-Noord, de verkeerstelling in het kader van de verwachte mobiliteitseffecten.



VRIJETIJDSCENTRUM JABBEKE – HET SLUITSTUK

Sinds de fusie heeft Jabbeke er telkens voor gekozen om 
de vrijetijdsvoorzieningen uit te bouwen per deelkern en 
niet globaal over de fusiegemeente. Het vrijetijdsgebeuren 
moet zich zoveel als mogelijk per deelgemeente kunnen 
ontwikkelen, waarbij de ontmoetingscentra de cohesie 
en identiteit van elke kern versterken. Achtereenvolgens 
kwam er op het niveau van de deelkernen een vrijetijds-
centrum voor Zerkegem, Stalhille, Snellegem en Varsenare. 

Vroeger volstonden een parochiezaal en enkele vereni-
gingslokalen. De vraag naar vrijetijdsvoorzieningen ligt 
op vandaag heel anders. Steeds meer nieuwe disciplines 
komen aan bod. Veel van die voorzieningen hebben ook 
nood aan een grote ruimte.  Gelukkig laat de toegenomen 
vrije tijd toe dat ook steeds meer inwoners gebruik ma-
ken van het aanbod. 

Belangrijk is ook het gegeven dat de vrijetijdsbeleving 
helpt zorgen voor een beter thuisgevoel in de omgeving. 

INGEBED IN EEN GLOBAAL GEMEENTELIJK PROJECT

De noodzakelijke oppervlakte voor de vrijetijdsfuncties, 
het parkeren en de mobiliteit was de reden om de ruimte 
te voorzien voor een gemeentepark net buiten het cen-
trum. 
Dit park biedt opnieuw tal van recreatieve mogelijk-
heden. De in het centrum vrijgekomen ruimte maakt een 
inbreidingsproject met een tachtigtal woningen mogelijk, 
waardoor er ook een terugverdieneffect is.  

u u
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VRIJETIJDSCENTRUM JABBEKE OPENT DEUREN
Op 25 augustus is het zover. Het  vrijetijdscentrum Jabbeke wordt officieel in gebruik genomen. Misschien 
niet volledig afgewerkt, maar de noodzaak om voor de sportcompetities te starten voor 1 september en het 
feit dat het bestuur het project nog aan het publiek wenst voor te stellen voor het verkiezingsreces, leidt tot 
de inhuldiging en opendeurdag op kermiszaterdag. Iedereen is alvast uitgenodigd tussen 14u en 19u voor een 
rondleiding en een gratis drink.

Decretaal bepalen de Vlaamse Wooncode en het Kamer-
decreet aan welke minimale normen elke zelfstandige wo-
ning en kamer (een niet-zelfstandige woning) in Vlaande-
ren moet voldoen. De normen worden verder omschreven 
in technische verslagen.

TECHNISCHE VERSLAGEN

Een technisch verslag is een controlelijst 
voor de onderzoekers van de gemeente, 
Wonen-Vlaanderen en de Wooninspectie 
bij het controleren. De huidige verslagen 
worden gebruikt sinds 1 februari 2008, 
maar de Vlaamse Regering besliste op 28 
oktober 2011 om ze aan te passen. Deze 
aangepaste versies worden gehanteerd 
vanaf 1 januari 2013. Deze wijzigingen aan 
de bestaande normen zijn eerder beperkt. 
Nieuw is de invoering van een dakisola-
tienorm voor zelfstandige woningen en het 
technisch verslag voor kamers bewoond 
door seizoensarbeiders.

NIEUWE DAKISOLATIENORM

De dakisolatienorm wordt op 1 januari 2013 opgenomen 
in het technisch verslag voor zelfstandige woningen, maar 
treedt pas in werking op 1 januari 2015. Pas vanaf 1 janu-
ari 2015 zullen er strafpunten worden toegekend indien 
de gecontroleerde woning niet voldoet aan de minimum-
norm. Als minimumnorm wordt een R-waarde dakisolatie 
van 0.75m² K/W genomen. Dat stemt overeen met een 
laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4 cm (dit kan ver-
schillen naargelang het gebruikte mate-riaal). Als isolatie-
materiaal worden materialen beschouwd die een lambda-
waarde hebben van minstens 0.10 W/mK. Een geïsoleerde 
zoldervloer van een onverwarmde en onbewoonde zolder 
wordt dan ook als een geïsoleerd dak beschouwd.

De norm zal gelden voor alle zelfstandige woningen ge-
legen in het Vlaamse Gewest. De dakisolatienorm zal dus 
ook van toepassing zijn op zelfstandige woningen die door 
de eigenaar zelf worden bewoond..

De dakisolatienorm zal toegepast worden op eengezins-
woningen, studio’s en appartementen, maar niet op ka-
mers (een niet-zelfstandige woning).

NIEUWE WOONKWALITEITSNORMEN
De Vlaamse Regering heeft beslist om de kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers 
aan te passen en uit te breiden.  De nieuwe technische verslagen zullen gebruikt worden vanaf 1 
januari 2013. De bestaande normen worden verduidelijkt en verf ijnd. Nieuw is de dakisolatienorm 
voor zelfstandige woningen en het technisch verslag voor de controle van kamers die bewoond 
worden door seizoenarbeiders.

Meer informatie over de 
nieuwe woonkwaliteits-
normen kunt u vinden op 
de website www.bouwenen-
wonen.be of bel gratis het 
nummer 1700.

Vrijetijdscentrum Jabbeke en inbreidingsproject, een belangrijk tweeluik. Het onderdeel gemeentepark is gerealiseerd. Het inbreidingsproject is werk voor de 
komende jaren (hier enkel met een schetsvoorstelling).
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GEMEENTEPARK

Het gemeentepark zal naast wan-
delmogelijkheden en een terras, in 
de toekomst ook nieuwe mogelijk-
heden bieden: een avonturenzone, 
petanquepleinen, een speelplein, 
een waterpartij en picknickbanken.

OPENDEURDAG
25 AUGUSTUS

VAN 14U TOT 19U

IEDEREEN WELKOM
VOOR EEN GRATIS DRANKJE

BEREIKBAARHEID

Het centrum is vlot bereikbaar met de fiets 
dankzij een verbinding tussen de twee grote 
kernen Jabbeke en Varsenare. 

Wie toch met de auto komt, kan via het 
bedrijventerrein Vlamingveld de ruime parking of 
de kiss-and-ride oprijden.

SPORT

3 tennisterreinen
1 spinningzaal
2 volleyballterreinen
1 gevechtsportenzaal
1 mini- en zaalvoetbal
7 kleedkamers
1 f itnesszaal
1 danszaal
1 boltra (volkssport)
4 badmintonterreinen
1 basketterrein

JEUGD

3 multifunctionele zalen
1 gedeelde speelruimte
1 jeugdhuisdeel
1 sanitair blok
1 keukengedeelte
1 fuifzaalmogelijkheid

ALGEMEEN

1 cafetaria
1 inkomszone

CULTUUR

7 multifunctionele lokalen
1 polyvalente zaal
2 loges
1 keuken
1 tentoonstellingszone

BIBLIOTHEEK

1 leeszaal
1 ruimte f ictie
1 ruimte non-fictie
1 onthaalruimte
1 studieruimte
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BOEIENDE TIJDEN VOOR DE BIBLIOTHEEK
De bibliotheken van Jabbeke staan voor boeiende tijden. Niet alleen verhuist de hoofdbibliotheek naar het 
nieuwe sport- en cultuurcomplex en wordt een systeem van zelfuitleen in gebruik genomen, ook  openingsuren 
en uitleenregels  worden grondig aangepakt en nog klantvriendelijker. Vanaf 1 september 2012 verwelkomen 
we je graag in onze vernieuwde bibliotheken.

BIBLIOTHEEK JABBEKE

De hoofdbibliotheek Jabbeke verhuist naar het sport- en 
cultuurcomplex Jabbeke. De bibliotheek wordt volledig 
geïntegreerd in het culturele en sportieve hart van de 
gemeente. Een verdubbelde publieksruimte, sfeervolle 
zitmogelijkheden, rustige werkzones en aantrekkelijke 
ontmoetingsplaatsen zullen het bibliotheekbezoek nog 
aangenamer maken. 

Daarnaast is er vanaf 1 september de invoering van 
een zelfuitleensysteem een opvallende vernieuwing in de 
hoofdbibliotheek. Voortaan zal je als lener zelf je materi-
alen inleveren en uitlenen. Geen zorgen, het uitleensys-
teem is zeer gebruiksvriendelijk en de bibliotheekmede-
werkers staan paraat om je stap voor stap te helpen en 
wegwijs te maken.  Op de opendeurdag van 25 augus-
tus wordt het systeem uiteengezet.

Niet alleen de locatie en het uitleensysteem verandert 
vanaf september 2012 ook de uren van dienstverlening. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  15u-19u
Woensdag     14u-19u
Zaterdag     09u-12u

Om deze nieuwe dienstverlening te realiseren sluit de 
hoofdbibliotheek Jabbeke eventjes de deuren. Van 15 
tot en met 31 augustus zal geen enkele leenver-
richting mogelijk zijn in bib Jabbeke. 

BIBLIOTHEKEN SNELLEGEM & 
ZERKEGEM

Ook de openingsuren van 
bibliotheek Snellegem en 
Zerkegem werden aangepast. 

Voortaan zullen de deuren 
van deze bibliotheken 
vanaf 16 augustus enkel 
open zijn tijdens de vol-
ledige woensdagnamiddag 
namelijk van 14.00 tot 18.00 
uur.

NIEUWE UITLEENREGELS

Het gemeentebestuur koos ervoor om vanaf 1 septem-
ber het normale gebruik van ALLE bibliotheekmaterialen 
voor ALLE gebruikers volledig GRATIS te maken. Enkel 
bij overtreding van de uitleentermijn (boete) of bij extra 
dienstverlening (reservatie, IBL, brief) zal een vergoeding 
worden gevraagd. Concreet betekent dit dat het lidmaat-
schap, net als de ontlening van alle materialen gratis is voor 
alle gebruikers, zowel voor de jeugd als voor volwassenen

Elke lener mag 5 exemplaren van elke materiaalsoort 
uitlenen (materiaalsoorten : boek + stripverhaal + tijd-
schrift + dvd + cd-rom + bijlage). De uitleentermijn van 
alle materiaalsoorten is drie weken (ook dvd’s).

Alle materialen zijn tot 2 maal verlengbaar (ook dvd’s). 
De boete voor overschrijding van de uitleentermijn be-
draagt 0.20 € per exemplaar per week, extra diensten 
worden vergoed tegen 1.00 € per verrichting (reservatie, 
IBL, brief).

Het volledige dienstreglement kan je nalezen op de web-
stek www.jabbeke.be.

VRIJETIJDSCENTRUM VOOR IEDEREEN
Beleef een actieve of ontspannende dag in het Vrijetijdscentrum Jabbeke. 

Het centrum biedt een brede 
waaier aan mogelijkheden voor 
vrijetijdsbeleving, zowel op indivi-
dueel vlak als in groepsverband. 

Jonge ouders bijvoorbeeld  kunnen 
genieten van een kopje koffie 
op een gezellig terras, terwijl ze 
hun kinderen zien spelen op het 
verzorgde speelterrein. Studenten 
vinden in de bibliotheek een stille 
studie-omgeving  met boeken, films, 
muziek, dagbladen en internet bij de 
hand. Iedereen zal er een activiteit 
op zijn of haar maat kunnen vinden, 
ongeacht de leeftijd.

Bij activiteiten in groepsverband 
richt het centrum zich op Jabbeekse 
verenigingen en clubs, die er hun 
werking gecentraliseerd en op een 
positieve  manier kunnen ontplooien. 

Dit geeft hen de kans om een groter, 
diverser publiek  te bereiken. Niet 
enkel verenigingen echter zijn van 
harte welkom in het centrum, 
maar ook scholen en bedrijven. 
Scholen krijgen er de nodige ruimte, 
bedrijven kunnen er opleidingen en 
conferenties organiseren. 

Het gebouw beslaat een volledig 
oppervlak van 9000 m² in drie 
verdiepingen en ligt in een park van 
7 hectare. 

Het vrijetijdscentrum biedt met 
andere woorden onderdak aan zo 
veel mogelijk mensen wonend of 
werkend in Jabbeke. 

Kijk voor alle info op www.jabbeke.
be of breng het centrum vlug een 
bezoek.

Dagje Jabbeke
Ben je op zoek naar een ideale locatie 
voor een groepsuitstap?

Organiseer je incentives, congressen, 
teambuilding of workshops?

Jabbeke geeft je de ruimte.
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Boven: Na heel wat investeringen 
in infrastructuur en toerisme, heeft 
de gemeente Jabbeke enorm veel te 
bieden. Dat wordt ook bekendgemaakt 
aan een professioneel publiek, zoals 
bijvoorbeeld in deze folder.

Onder: Het vrijetijdscentrum is meer 
dan een sportcentrum. Er komt een 
divers aanbod.
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OPENDEURDAG KMI-WEERRADAR
22 SEPTEMBER 2012 VAN 10u-17u

Inschrijving is noodzakelijk wegens 
het beperkt aantal plaatsen (200) en 
kan enkel via gemeentehuis@jabbeke.
be of via 050/81 01 11. Een antwoord-
mail geldt als bevestiging van uw in-
schrijving.

WAAROM EEN RADAR IN JABBEKE?

Vandaag zijn er twee weerradars in België: één is eigendom van het KMI en staat in Wideumont (Libramont) in de pro-
vincie Luxemburg; de andere is eigendom van Belgocontrol en staat op de luchthaven van Zaventem. De reikwijdte van 
een radar is ongeveer 240 km. Eén enkele radar is dus in principe voldoende om gans België te scannen op neerslag, 
maar in de praktijk zijn de radargegevens voor kwantitatieve doeleinden slechts bruikbaar in een straal van ongeveer 
80 à 100 km rond de radar.

Reeds verschillende jaren wenste het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België de 
bedekking door weerradars in het noordwesten van het land te verbeteren. Met de in-
gebruikname van de nieuwe radar te Jabbeke is dit eindelijk een feit. Bovendien zal deze 
radar ook toelaten om de buien die België bereiken vanuit Noord-Frankrijk of van over 
de Noordzee nog vroeger op te sporen. 

Op Europese schaal zal de radar worden geïntegreerd in het Europees radarnetwerk 
(Eumetnet/OPERA). Dit netwerk telt bijna 200 radars verspreid over 30 verschillende 
landen.

WAARVOOR DIENT EEN WEERRADAR?

De weerradar wordt in de eerste plaats gebruikt om de kortetermijnvoorspellingen van het KMI te verbeteren. Het 
is een essentieel instrument om de waarschuwingen voor gevaarlijke meteorologische situaties, zoals storm, onweer, 
hagel of sneeuw, accurater te maken.  Daarnaast zijn de radargegevens ook zeer belangrijk voor de voorspelling van 
waterstanden en de waarschuwingen voor overstromingen, opgesteld door de regionale hydrologische diensten. 
Tenslotte zijn radargegevens zijn zeer nuttig voor a posteriori analyses van hevige neerslag, die bijvoorbeeld gebruikt 
kunnen worden voor advies aan het Rampenfonds.

HOE WERKT EEN WEERRADAR?

Een weerradar is in feite een instrument dat gebruik maakt van radiogolven 
om neerslag te detecteren. Hiervoor zendt hij gedurende een fractie van 
een seconde een energiepuls uit, en ‘luistert’ vervolgens naar het signaal 
dat terugkeert door weerkaatsing op de neerslagdeeltjes (regendruppels, 
sneeuwvlokken, hagelstenen) in een neerslagzone. Uit het tijdsverschil 
tussen het uitgezonden en het opgevangen signaal bepaalt de weerradar 
de positie van de neerslag. Doordat de radar de atmosfeer scant in alle 
richtingen en op verschillende hoogtes, biedt hij een 3D-weergave van de 
neerslag in de atmosfeer.

Het radarsysteem is gemonteerd op een betonnen toren van 46m hoog 
en met een diameter van 3m70. De metalen structuur bovenop de toren 
herbergt het zend- en ontvangstsysteem. Deze structuur wordt bekroond 
met een koepel van 6m50 diameter (witte bol), die de schotelantenne 
met een diameter van 4m20 beschermt.

NIEUWE WEERRADAR TE JABBEKE
In de zomer van 2012 wordt er in Jabbeke een nieuwe weerradar in gebruik genomen. De Regie 
der Gebouwen stond in voor de bouw van de weertoren, terwijl het KMI zorgde voor de aankoop 
en de installatie van de radar.

u

EEN STUKJE SPITSTECHNOLOGIE

De radar is uitgerust met de allernieuwste ‘dual polarisation’ of dubbele polari-
satietechniek. Conventionele radars geven enkel een schatting van de hoeveel-
heid neerslag. Dankzij dubbele polarisatie komen we ook iets te weten over de 
vorm van de neerslag. Zo kan de nieuwe radar het onderscheid maken tussen 
onder andere waterdruppels, sneeuw en hagel. Dankzij deze techniek behoort 
de radar zelfs tot de modernste van Europa!

De techniek van de dubbele polarisatie toegepast in weerradars is nog relatief 
nieuw, en biedt bijgevolg ook tal van mogelijkheden voor baanbrekend weten-
schappelijk onderzoek in de meteorologie en de klimatologie. Het KMI zal voor 
dit onderzoek intensief samenwerken met de universiteiten en gezamenlijke 
onderzoeksprojecten opzetten.

NIET ALLEEN NEERSLAG 

Sommige toepassingen van een weerradar zijn eerder onverwacht. Zo kan een 
weerradar ook gebruikt worden om de doortocht van trekvogels te detec-
teren. Het nut van deze waarnemingen is tweeërlei: enerzijds laten ze toe de 
veiligheid van de luchtvaart te verhogen door het risico op botsingen tussen 
vogels en vliegtuigen te verminderen, en anderzijds bieden ze de kans om onze 
kennis over vogeltrek te vergroten.

Stefaan Desmedt
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Nikolaas Croene

Milieu

De gemeente Jabbeke wil als lokale overheid  een actieve 
rol spelen in de stimulering van zuinige energietoepas-
singen en hernieuwbare energie. De gemeenteraad heeft 
hierom in zitting van 2 juli 2012 
beslist om een subsidie verlenen 
voor volgende toepassingen: een 
zonneboiler, een warmtepomp, 
een micro-warmtekrachtkop-
peling  en een ventilatiesysteem 
D met warmterecuperatie.

Deze subsidie kan aangevraagd 
worden door de eigenaar van het 
gebouw of door de gebruiker of 
huurder van het gebouw mits een 
schriftelijke toestemming van de 
eigenaar.

De subsidie wordt verleend voor 
het plaatsen van volgende syste-
men:

Thermische zonne-installatie, hierna zonneboiler 
genoemd, voor de verwarming van sanitair water van ge-
bouwen op basis van zonne-energie.

Warmtepomp: dit is een installatie die warmte op rela-
tief laag temperatuurniveau onttrekt aan de bodem en 
door middel van een warmtepomp deze warmte op een 
hoger temperatuurniveau terug afgeeft voor de verwarm-
ing van sanitair water en gebouwverwarming. 

Micro-WKK of micro-warmtekrachtkoppeling:  een sys-
teem bestaande uit een één-cilinder gas- of (bio)diesel-
motor die een elektrische generator aandrijft en waarvan 
de motorkoeling aangewend wordt voor de productie van 
warmte.

Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie: een 
ventilatiesysteem D met warmterecuperatie bespaart 
zeer veel energie als het geplaatst wordt in een luchtdich-
te woning. De luchtdichtheidsgraad van de woning moet 
worden aangetoond via een Blower Door test. Het ther-
misch rendement van het systeem moet minimum 75% 
bedragen, zodat de energiewinst maximaal is.

SUBSIDIEBEDRAG

De gemeente kent een subsidie toe per EAN-nummer 
van 20% op het gefactureerde bedrag (exclusief BTW) en 
maximaal 500 euro per systeem. Een combinatie van sub-
sidies voor verschillende systemen is toegestaan.

De gemeentelijke subsidie komt bovenop de andere sub-
sidiëringen en ondersteunende maatregelen door de fed-
erale overheid en het Vlaamse Gewest.

BIJZONDERE VOORWAARDEN 

De plaatsing moet in overeenstemming zijn met de regels 
van goed vakmanschap. De aanvraag moet vergezeld zijn 
van een factuur van een geregistreerde en erkende aanne-
mer en een technische fiche van de installatie.  De instal-
latie moet geplaatst zijn in een regelmatig vergund gebouw 
volledig gelegen op het grondgebied van de gemeente Jab-
beke.
 
De premieaanvraag wordt gekoppeld aan een verplicht 
‘planadvies duurzaam wonen’ van de vzw Zonnewindt 
met betrekking tot het rationeel energiegebruik. Zonne-
WinDT, erkende kennispartner van de Provincie West-
Vlaanderen, verleent advies via planscreenings en ener-
gieaudits.

HERNIEUWBARE ENERGIE EN BESPARING
Begin dit jaar werd door de gemeenteraad beslist om de gemeentelijke premies voor rationeel energiegebruik 
met name voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers af te schaffen.

Meer informatie over het 
subsidiereglement her-
nieuwbare energie en ener-
giebesparing, alsmede het 
aanvraagformulier, kunt u 
vinden op www.jabbeke.be.

Het advies heeft betrekking op de volledige woning en 
op de installatie, waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
Het advies is vrijblijvend, maar moet leiden tot een betere 
bewustwording en extra energiebesparende maatrege-
len. Een kopie dient bij de subsidieaanvraag gevoegd te 
worden.

REEDS TWEE DELEN GULDENBOEK ONLINE
Sinds 1966 bestaat er een Guldenboek, waarin ‘alle merkwaardige gebeurtenissen werden vermeld in verband 
met het leven in onze gemeente’. Ondertussen werden twee delen van het Guldenboek (periode 1966-1976 
en periode 1977-1986) ingescand en online geplaatst.

Het Guldenboek wordt bijgehouden naar aanleiding van 
gemeentelijke plechtigheden en ontvangsten in het ge-
meentehuis.  Het bevat veelal foto’s, gelukwensen en ge-
tuigenissen van aanwezigen.

In deze twee delen wordt ons een blik gegund in de peri-
ode voor de fusie der gemeenten (1966-1976) evenals 
de periode na de fusie der gemeenten (1977-1986). Een 
derde deel is momenteel in voorbereiding.

U kunt de edities van het Guldenboek terugvinden op de 
gemeentelijke webstek www.jabbeke.be/gemeentefiche 
onder ‘Documentenarchief’.

30 juni 1986

Ontvangst van Rode Duivel Hugo Broos na het wereldkampioenschap 
voetbal in Mexico.



Inge Welvaert

OCMW

22 23

BORSTKANKERPREVENTIE - JABBEKE GAAT VOOR BETER

Naar aanloop van de internationale borstkankermaand (oktober) willen OCMW en gemeente Jabbeke hun 
inwoners motiveren om deel te nemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Via dat 
bevolkingsonderzoek kunnen vrouwen van 50 tot 69 jaar tweejaarlijks een gratis screeningsmammografie 
laten nemen. Dit kan via de uitnodigingsbrief die automatisch tweejaarlijks verstuurd wordt naar deze 
doelgroep, of via een voorschrift bij je huisarts.

Momenteel laat in Jabbeke slechts 44% van de vrouwen zo’n screeningsmammografie nemen. Dit wil zeggen dat meer 
dan de helft van de Jabbeekse vrouwen uit die doelgroep zich niet laten screenen. Nochtans vergroot een vroegtijdige 
opsporing de kans op genezing aanzienlijk.

JABBEKE GAAT VOOR BETER!

Het participatiecijfer van Jabbeke moet omhoog! Daarom zetten OCMW en gemeente Jabbeke i.s.m. Logo Brugge-
Oostende in september en oktober (internationale borstkankermaand) borstkankerscreening extra in de kijker;

• Van 25/08 tot 30/09 is de interactieve tentoonstelling ‘Laat naar je borsten kijken’ op bezoek in het nieuwe
 vrijetijdscentrum Jabbeke. Deze tentoonstelling kan gratis bezocht worden.
• Op dinsdagavond 18/09 komt Christel Van Dijck (Radio 2 – presentatrice) praten over haar persoonlijke erva-
 ring met borstkanker. Ook dr. Patrick Martens van het Centrum Vroegtijdige Opsporing Borstklierkanker komt 
 langs om het inhoudelijke luik rond de screening toe te lichten, waarbij er ruimte is om vragen te stellen. De 
 voordracht gaat om 19u45 stipt van start in het nieuwe Vrijetijdscentrum Jabbeke (Vlamingveld 40, Jabbeke) In-
 schrijven voor deze voordracht is noodzakelijk en kan u doen bij OCMW Jabbeke op het telefoonnummer
 050/81 01 80 of via inge.welvaert@jabbeke.be

Deze acties kaderen binnen Actie 2012, een actie rond borstkankerscreening die in oktober plaatsvindt in de provincies 
West –en Oost-Vlaanderen. In alle West –en Oost-Vlaamse steden wordt de aandacht rond het bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker opgewekt via kleurrijke en smaakvolle beelden. Wenst u meer informatie over borstkankerscreening? 
Neem dan een kijkje op www.borstkankeropsporing.be.

Inge Welvaert

OCMW

OOK JABBEKE IS ZOT VAN GEZOND
In navolging van het Vlaams ‘actieplan voeding en beweging’ werd door de Vlaamse Overheid beslist om 
de gemeenten en steden aan te sporen te werken rond een gezondheidsbeleid, meer bepaald acties rond 
voeding en beweging.

VOEDINGS- EN BEWEGINGSBELEID IN KAART

Tachtig procent van de kleine Vlaamse gemeenten maakt 
budget vrij om specifieke acties rond voeding en bewe-
ging uit te voeren. Bij zestig procent van de kleine Vlaamse 
gemeenten werkt gezondheid samen met andere be-
leidsdomeinen. Dat blijkt uit een bevraging die het Vlaams 
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie 
(VIGeZ) en het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO’s) 
deden bij Vlaamse gemeenten met minder dan 15.000 in-
woners. 

Uit de resultaten van deze bevraging blijkt dat ook kleine 
gemeenten werk maken van een voedings- en bewe-
gingsbeleid. Toch is er nog te weinig personeel dat verant-
woordelijk is voor het coördineren van de gezondheids-
werking.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Gemeente en OCMW Jabbeke hebben een samenwer-
kingsovereenkomst afgesloten met LOGO Brugge-Oos-
tende, het lokaal gezondheidsoverleg. Deze samenwer-
kingsovereenkomst biedt concrete ondersteuning op 
maat om het lokaal gezondheidsbeleid structureel uit te 
bouwen en een geheel van acties rond voeding en bewe-
ging op te zetten om zoveel mogelijk inwoners in staat te 
stellen en aan te sporen tot voldoende beweging en een 
gezonde voeding.

Om de inwoners van Jabbeke warm te maken voor het 
belang van een gezonde geest in een gezond lichaam, no-
digen gemeente en OCMW Jabbeke niemand minder dan 
professor Hendrik Cammu uit.

PROFESSOR HENDRIK CAMMU

Hendrik Cammu is een hoogleraar en gynaecoloog ver-
bonden aan het academisch ziekenhuis van de Vrije Uni-
versiteit Brussel. Hij is een klinisch onderzoeker met een 
aantal veel geciteerde artikels in belangrijke wetenschap-
pelijke tijdschriften.
 
Cammu vindt het bijzonder belangrijk medische weten-
schappen te populariseren en publiceert sinds 1997 me-
dische artikels in De Tijd en Eos. Tevens heeft hij al meer-
dere seizoenen een wekelijkse medische rubriek in De 
Laatste Show op één, waar hij tekst en uitlag gaf bij zowat 
alles wat er zich in het menselijk lichaam kan afspelen. 

DE LAATSTE SHOW IN JABBEKE

Op woensdag 10 oktober 2012 komt de Laat-
ste Show naar het vrijetijdscentrum Jabbeke 
(Vlamingveld 40) en dit om 19u45. 

Gastspreker Cammu weet u op een vlotte 
manier en met een aangenaam gevoel voor hu-
mor een antwoord te geven op al uw vragen 
rond gezondheid in het algemeen.

Inschrijven voor 1 oktober 2012 is noodza-
kelijk en kan via het onthaal van OCMW Jab-
beke, telefonisch via 050/81 01 80 of via inge.
welvaert@jabbeke.be.
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Noël Van Daele

Politie

INNOVATIEF PROTOCOL VERMISSINGEN

Vermissingen zijn van alle tijden en komen voor in alle geledingen van de maatschappij. Het fenomeen, 
‘aantal,’ neemt de laatste jaren spijtig genoeg almaar toe. De toenemende vergrijzing van de bevolking zal 
daar wel niet vreemd aan zijn.

Verdwijningen, in het bijzonder van personen met; een 
beperking/bejaarden/dementerenden,...brachten en bren-
gen heel wat onrust en heisa teweeg, zowel bij hun ‘naas-
ten’, de entourage/leefwereld, als bij de betrokken instan-
ties.

De ‘zorgsector’(rust-en zorginstellingen,...), als de politie-
diensten, die hier in eerste instantie al jaren mee gecon-
fronteerd werden/worden, waren/zijn zich hiervan terdege 
bewust, maar werkten/werken sinds jaar en dag, solitair 
naast elkaar. Van enig overleg om tot een adequate, duur-
zame en coherente aanpak te komen was er geen sprake. 
Van enig gepast antwoord nog minder. Iedereen zocht/
zoekt op zijn eigen manier en terrein naar een oplossing.

De zorgsector/instellingen van Jabbeke, onder initiële im-
puls van de heer Vandemoortel Bruno en directeur Claeys 
Yves, van het woon- en zorgcentrum ‘Avond-
rust’, kortelings daarop gevolgd/aangevuld 
door de heer Wybouw Christoff van Resi-
dentie Christoff, mevrouw Devriese Katrien 
van Huis 45 en mevrouw Cloet Jo van Het 
Anker, die beseften dat ook zij hiervan niet 
vrij waren, zetten uiteindelijk begin 2012 de 
stap naar de politie Jabbeke om hieraan te 
verhelpen en om tot een vergelijk te kunnen 
komen. 

Op hun voorstel tot samenwerken werd 
onmiddellijk zonder dralen ingegaan en een 
ontwerp van ‘protocol’ werd door het dienst-
hoofd lokale politie Van Daele Noël, in over-
leg met de korpchef PZ Kouter, opgemaakt. 
Op 9 mei 2012 werd vervolgens rond de 
tafel gezeten met alle betrokken partijen en het ontwerp 
toegelicht. Aanpas-singen en/of bijsturingen konden per 
mail of telefonisch doorgegeven worden. De samenwer-
king mondde uiteindelijk in juni 2012 uit tot een ‘protocol 
vermiste personen’.

Het protocol is dienstig als operationele leidraad voor alle 
betrokken instanties en voorzien van tips, richtlijnen en 
een specifieke werkwijze. 

Met het protocol wordt beoogd om in voorkomend geval 
van ‘vermissingen’ de tijdsspanne tot een minimum te kun-
nen herleiden en zo gepast mogelijk hierop, methodisch, 
gestructureerd te kunnen reageren.

Het protocol werd op 7 juni 2012 in de raadszaal van 
de gemeente Jabbeke in aanwezigheid van onder andere 
burgemeester Vanhessche, de korpschef Mortier Paul en 
de pers, door alle partijen onderschreven en ondertekend.

WAPENVERGUNNING VOOR PARTICULIEREN

Wilt u een vergunningsplichtig wapen aankopen en eventueel gebruiken, al dan niet met munitie, dan bent u 
verplicht een vergunning van de gouverneur die bevoegd is voor uw verblijfplaats aan te vragen. U moet deze 
vergunning hebben voor u het wapen aankoopt.

VERGUNNINGSPROCEDURE

De vergunningsaanvraag moet een aantal verplichte ver-
meldingen bevatten zoals identificatiegevens, een beschrij-
ving van het wapen, de reden van de aanvraag en een me-
disch attest.  Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de 
wapendienst van de provincie of bij de politie. Je moet een 
theoretische en een praktische proef afleggen. 

Binnen een termijn van drie maanden geeft de lokale poli-
tie een (niet-bindend) advies aan de gouverneur. Binnen 
een termijn van vier maanden doet de gouverneur uit-
spraak over de aanvraag. U moet een wettige reden op-
geven voor het verwerven en het voorhanden hebben van 
een vergunningsplichtig vuurwapen. Als het type wapen 
niet overeenstemt met de reden waarvoor het gevraagd 
wordt (het moet m.a.w. ‘nuttig’ zijn), is de aanvraag onge-
grond.

SANCTIE EN BEROEP

De gouverneur kan uw vergunning beperken, schorsen of 
intrekken als blijkt dat u de openbare orde kunt verstoren 
met het wapen of als de wettige reden die u hebt inge-
roepen om de vergunning te verkrijgen niet meer bestaat.
U kunt beroep aantekenen bij de Minister van Justitie als 
de gouverneur uw aanvraag weigert, beperkt , schorst of 
intrekt of geen beslissing heeft genomen binnen de ter-
mijn van vier maanden na uw aanvraag.

CONTROLE

De gouverneur onderzoekt één keer om de vijf jaar, tegen 
betaling, of de houders van de vergunningen de wet na-
leven en nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor 
het verkrijgen ervan. In tegenstelling tot vroeger moet 
u als particulier vandaag ook rekening houden met een 
aantal verplichte veiligheidsmaatregelen naargelang van de 
hoeveelheid wapens waarover u beschikt.

U mag uw wapen dragen in uw woon- of verblijfplaats. 
Buiten uw woon- of verblijfplaats mag het wapen vervoe-
rd worden tussen woonplaats en verblijfplaats, tussen uw 
woon- of verblijfplaats en de schietstand of het jachtter-
rein en tussen uw woon- of verblijfplaats en een erkende 
persoon. Tijdens het vervoer moeten vuurwapens onge-
laden zijn en verpakt in een afgesloten koffer, of uitgerust 
zijn met een trekkerslot of een gelijkwaardige beveiliging.
Om een vuurwapen binnen handbereik te vervoeren of 
op uw persoon te dragen, is een wapendrachtvergunning 

nodig. Deze verplichting is niet van toepassing tijdens de 
beoefening van de jacht of de schietsport.

VERLIES VAN EEN VUURWAPEN OF VERGUNNING

Indien u uw vergunningsplichtig vuurwapen of de daar-
toe behorende wapenvergunning op één of ander manier 
verliest moet u onmiddellijk daarvan aangifte doen bij de 
politie.  De politie zal u doen een attest klachtneerlegging 
en een attest verlies meegeven. Met dit attest kan een 
nieuwe vergunning aangevraagd worden.  Het vuurwapen 
en de wapenvergunning worden dan op hun beurt door 
onze diensten geseind.

WAT BIJ HET VINDEN VAN EEN WAPEN

De wapenwet voorziet in de mogelijkheid voor zij die ter 
goeder trouw een wapen verkrijgen onder eerder toeval-
lige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld. het vinden op 
zolder van een wapen, om voor dat wapen een bezitsver-
gunning aan te vragen. Daartoe moet de aanvraag worden 
ingediend binnen de drie maanden na de vondst.

De vondst moet worden gemeld aan de politie die dan 
een model 6 afgeeft en het wapen registreert in het Cen-
traal Wapenregister in afwachting van de verlening van een 
vergunning door de gouverneur.

Het wapen mag dan in het bezit van de vinder gehouden 
worden in afwachting van de vergunning tenzij de gou-
verneur op gemotiveerde wijze beslist dat het voorhanden 
hebben er van de openbare orde kan verstoren.

Meer informatie kunt u vinden op www.jabbeke.be/
politie of bij het lokale politiekantoor.

Geert Lenoir

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

Op en rond domein Het Klein Strand in Jab-
beke vond op donderdag 5 juli 2012 opnieuw de 
Sportkriebels plaats. Kinderen vanaf 8 jaar konden 
er tussen 9u30 en 15u30 deelnemen aan minstens 
veertig sporten. Op het menu stonden onder meer 
paintball, trampoline, mountainbike, boksen, buik-
dansen, pannavoetbal, zwemmen, duiken, skeeleren 
en bmx. Er waren meer dan 1600 inschrijvingen.

WIT-RUSSISCHE KINDEREN AANGEKOMEN

Tsjernobylkinderen - Hoop voor de Toekomst vzw 
biedt kinderen uit Wit-Rusland 1 (of 2) maand(en) 
een gezondheidsvakantie aan in een West-Vlaams 
gastgezin. De zustervereniging Hope for the Future 
in Minsk selecteert de kinderen uit heel Wit-Rusland. 
Zij kunnen als geen ander bepalen welke regio’s nog 
steeds gebukt gaan onder de erfenis van 26 april 
1986 en welke kinderen het meest baat hebben bij 
een vakantie in het buitenland. 

Deze organisatie heeft een jarenlange ervaring in de 
samenwerking met verschillende landen, zij regelen 
de reispassen en visa van de kinderen en stellen 
tolken aan die hen gedurende de hele reis begelei-
den, de volledige administratieve mallemolen in Wit-
Rusland wordt door hen verzorgd. Zij zijn de link 
met de gastkinderen.

ZONE 30 TE STALHILLE

De wegeniswerken in de dorpskern van Stalhille 
zijn afgewerkt. De werken werden uitgevoerd ten 
behoeve van de aanpassingen in het kader van de 
zone 30. Tegelijkertijd werden er rioleringswerken 
uitgevoerd.

Op zondag 24 juni 2012 werden de huwelijksjubilarissen die respectievelijk 65, 60 en 50 jaar gehuwd zijn in 2012 in de 
bloemtjes gezet. Na de misviering werd hen nog een aandenken aangeboden, gevolgd door een receptie.

Via www.jabbeke.be/2010/WebList.aspx?ID=146&detail=14734 kunt u de namen terugvinden van de koppels die res-
pectievelijk 65, 60 en 50 jaar zijn gehuwd. Op verzoek van een aantal koppels werd hun naam niet opgenomen in deze 
publicatielijst.

GELUIDSMUUR AFGEWERKT

De gemeente Jabbeke heeft een grote inspanning geleverd om in samenwerking met het Vlaamse 
Gewest een geluidsmuur te bouwen op de autosnelweg in Snellegem en Varsenare. Uit metingen 
blijkt dat de nadelige geluidseffecten verminderen met 5 tot 10 dBA.  
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Kaft, de omslagthema’s van Info Jabbeke 2007-2012: inwoners, vrijwilligheid, kinderopvang, sport, jeugd, ruimte-
lijke planning, personeel, senioren, gebouwen, vrije tijd, cultuur en erfgoed, toerisme, sociale hulp en voorzieningen, 
de media, financiën, ruimtelijke projecten Varsenare-Noord en centrum Jabbeke, Romain Maes,...


