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Beste Jabbekenaar,

Vooreerst mijn beste wensen voor 2014 en voor u en uw 
familie een voorspoedig en gezond jaar.

In het eerste jaar van de beleidsperiode moeten 
gemeenten hun huiswerk maken voor de keuze van de 
beleidsdoelstellingen en de daarmee gepaard gaande 
budgetten.

Het was deze keer echt geen eenvoudige opgave. Er 
waren de gestegen kosten, maar jammer genoeg ook licht 
gedaalde ontvangsten, waardoor een aantal strategische 
keuzes noodzakelijk waren.

Ons bestuur kiest er voor om geen nieuwe belastingen te 
heffen op het inkomen of op het onroerend goed. Maar 
ons bestuur wil evenzeer de noodzakelijke realisaties 
uitvoeren.

Een strikte kostenbeheersing met iets minder personeel, 
het beheersen van de omvang van de investeringen, 
het nauwlettend toezien op elke werkingskost en het 
evalueren van elke dotatie is dus noodzakelijk.

Voor de vele beleidsinitiatieven verwijs ik graag verder in 
deze Info en op de webstek en vanzelfsprekend staan wij 
open voor andere voorstellen en suggesties. 

Wij willen aan zoveel mogelijk verwachtingen voldoen, 
maar dat kan slechts met de volle medewerking u, van de 
zusterorganisaties en de adviesgroepen. 

In dat kader willen wij in de komende jaren ook nog 
nauwer samenwerken met het OCMW.

De uitdagingen waar we voor staan zijn omvangrijk, maar 
ik geloof er in dat met uw steun Jabbeke een sterke en 
aangename gemeente blijft met een grote toekomst!

Uw burgemeester
Daniël Vanhessche

uu

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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Een sterke en 
aangename
gemeente met een 
grote toekomst

Altijd op de hoogte blijven?
http://www.jabbeke.be
https://www.facebook.com/Gemeente Jabbeke

Zitting 8 juli 2013

Leefmilieu

• Met ingang van 1 januari 2014 wordt de afvalfractie ‘grofvuil’ uit het dotatiesysteem, horende bij DIFTAR, 
 gelicht en rechtstreeks doorgerekend aan de verbruiker.

Openbare werken

• Renovatiewerken aan de voetpaden in de Kievitstraat, Merelstraat, Zwanestraat, Leeuwerikstraat, 
 Zwaluwstraat, Bitterstraat; Roodborstjesstraat en Ooievaarstraat – geraamde kostprijs: 96.243 euro.

• Buitengewone herstellingswerken in de Zakjesstraat – geraamde kostprijs: 20.100 euro.

Aankopen

• Een softwareboekhoudpakket voor integratie van de Beheers- en Beleidscyclus – geraamde kostprijs: 15.000 
 euro.

Financiën

• Goedkeuring van een motie met verzoek aan de Vlaamse overheid om het functioneren van de lokale basis-
 democratie niet verder uit te hollen en een herverdeling te doen van de kredieten van het Vlaams gemeente-
 fonds.

Bitterstraat. Zakjesstraat

Zitting 2 september 2013

Financiën

• Gunstig advies voor de meerjarenplannen 2014-2019 van de diverse kerkfabrieken.

• Kennisname van de jaarrekening 2012 van OCMW Jabbeke.
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• Aanpassing van de tarieven voor de vrijetijds-
 centra Jabbeke en SPC Varsenare.

Leefmilieu

• Principieel akkoord met het voorstel van de 
 provincie om de waterlopen van derde categorie
 te herschalen naar tweede categorie.

Patrimonium

• Kostenloze overname van de openbare wegenis in
 de Weststraat (opp. 132m²).

• Kostenloze overname van de openbare wegenis in
 de Korte Zomerweg (opp. 1095m²).

Aankopen

• Een cashbox voor het SPC Varsenare met een geraamde kostprijs van 28.000 euro.

zie www.jabbeke.be > bestuur > gemeentefiche

Zitting 4 november 2013

Beleid

• Mededeling van raadslid Caroline Daenekindt dat zij niet langer deel uitmaakt van de N-VA-fractie en voor-
 taan als onafhankelijk gemeenteraadslid zal zetelen.

• Kennisname besluit van de Bestendige Deputatie inzake de niet-goedkeuring van de samenstelling van de
 GECORO.

• Goedkeuring voor het algemeen nood- en interventieplan en voor het monodisciplinair plan. Bevestiging van
 de noodplanningsambtenaar en van zijn plaatsvervanger.

• Voorlopige aanvaarding voor het ontwerp van de algemene beleidsnota 2013-2018 voor gemeente Jabbeke.

Financiën

• Akteneming van de budgetwijziging 2013 van kerkfabriek St.-Blasius.

• Akteneming van het budget 2014 van de kerkfabriek St.-Blasius, St.-Eligius en St.-Jan-de-Doper.

• Goedkeuring voor het bestek van de onderhoudswerken 2014 aan onbevaarbare waterlopen derde categorie 
 opgemaakt door de Nieuwe Polder van Blankenberge – aandeel gemeente: 29.137 euro.

• Kennisname van het rapport inzake het financieel beheer over het tweede kwartaal 2013.

Leefmilieu

• Straatnaambepaling voor de nieuwe openbare weg in het bedrijventerrein Stationsstraat – ‘Parkweg’.

• Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Begraafplaats Aartrijksesteenweg’.

Bevolking

• Goedkeuring voor de samenwerkingsovereenkomst tussen 
 gemeente Jabbeke en FOD Binnenlandse Zaken  voor de 
 afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van 
 derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische 
 burgers.

Zitting 2 december 2013

Politiereglementen

• Voorzien van een parkeerplaats voor gehandicapten ter hoogte van de Oude Dorpsweg 30.

Financiën

• Akteneming van de budgetwijziging 2013 en het budget 2014 van kerkfabriek St.-Mauritius Varsenare.
• Kennisname van de budgetwijziging exploitatie – boekjaar 2013 – van OCMW Jabbeke.
• Aanrekening van een saneringsbijdrage van 1,2 euro/m³ via de integrale drinkwaterfactuur.
• Goedkeuring van de budgetwijziging gewone en buitengewone dienst van het financieel boekjaar 2013.

Adviesraden

• Wijziging van statuten van de gemeentelijke seniorenraad

u

Begraafplaats Aartrijksesteenweg - uitbreiding en ruimtelijke inpassing aansluitend bij de Mascobossen

Vingerafdrukscan  - handtekenscan  - fotoscan -   E-idcodetoestel

Bij het paspoort, het rijbewijs en de identiteitskaart moeten 
steeds meer persoonsgegevens digitaal verwerkt worden.
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Zitting 23 december 2013

Financiën

• Herneming meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek St.-Vedastus Zerkegem.

• Kennisname en niet-bezwaar ten aanzien van het voorgelegde budget 2014 van OCMW Jabbeke. Een dotatie 
 van 1.400.000 euro werd goedgekeurd.

• Goedkeuring voor de uitbetaling van een voorschot voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten van brand-
 beveiliging (dienstjaar 2010: 123.140 euro – 2011: 123.041 euro).

• Subsidies 2014: 16.335 euro toelagen aan basisonderwijs – 106.188 euro subsidie aan verenigingen.

• De herneming van het jaarlijkse belastingsreglement met volgende aanpassingen:
 - Een reglement voor ambulante handel buiten het wekelijks marktgebeuren.
 - De aanpassing van het tarief voor de huisvuilzakken (1.5 euro).
 - Kleine aanpassingen in het reglement voor administratieve prestaties.
 (http://www.jabbeke.be/Bestanden/11814_belasting2014.pdf)

• Goedkeuring voor het budget 2014 en het meerjarenplan:

 - Exploitatiebudget: 12.795.709 euro uitgaven – 15.696.152 euro ontvangsten – resultaat: 2.900.443 euro;
 - Investeringsbudget: 7.151.951 euro uitgaven – 8.201.378 euro ontvangsten – resultaat: 1.049.427 euro;
 - Liquiditeitenbudget: 1.589.424 euro resultaat op kasbasis;
 - Meerjarentabel: prognose 2019 – boni van 546.589 euro – autofi nancieringsmarge overblijvend in 2019: 
   953.964 euro..

Openbare werken

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tus-
sen gemeente Jabbeke en nv Aquafi n inzake de aanstelling 
van de ontwerper voor het gemeentelijk rioleringsdos-
sier Stationsstraat.

Gemeenschapscentra

Principiële beslissing om de bevoegdheid van het beheers-
orgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek uit te 
breiden tot het beheer van de culturele infrastructuur  
van gemeentelijke gemeenschapscentra.

Personeel

Openstellen van een halftijdse statutaire betrekking van 
fi nancieel beheerder bij bevordering.

OFFICIËLE BERICHTEN

Door de gemeenteraad werd beslist dat de GECORO 
voor de periode 2013-2018 zal bestaan uit 13 leden 
waarvan minstens één vierde deskundigen (de secretaris 
van de GECORO is niet begrepen bij die 13 leden). Elk lid 
heeft tevens een plaatsvervanger met uitzondering van de 
voorzitter. 

HOE EEN GELDIGE KANDIDATUUR INDIENEN?

1/ Aan de maatschappelijke geledingen actief in de Ge-
meente Jabbeke wordt gevraagd om zowel een effectieve 
kandidaat als een plaatsvervanger voor te dragen. 

2/ Individuele kandidaten kunnen zich enkel als deskun-
dige kandidaat stellen, mits schriftelijke motivering en on-
derbouwing met ‘titels en verdiensten’ op het gebied van 
ruimtelijke ordening. 

De kandidaturen moeten schriftelijk gebeuren t.a.v. het 
schepencollege, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke vóór 20 februari 
2014 - voor inlichtingen kunt u terecht bij de gemeentesecre-
taris (050 81 01 23) of via gemeentehuis@jabbeke.be.

GECORO - OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Na de instal-
latie van een nieuwe gemeenteraad wordt er overgegaan tot de benoeming van de commissie. Het aantal leden van de GECORO 
is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Bij de samenstelling van de commissie wordt ernaar gestreefd om 
deskundigheid en maatschappelijke verwevenheid samen te brengen. 

De sportraad van Jabbeke volgt deze kandidaturen op, 
neemt informatie waar nodig en nodigt je uit op vrijdag 
4 april 2014 in het SPC Hof ter Straeten, om samen met 
uw familie, vriendenkring, supportersclub, de nominaties 
en de uiteindelijke selectie van de sportman, sportvrouw, 
sportploeg, zowel voor volwassenen als voor jeugd (-18 
jaar) en senioren (+40 jaar), trofee voor andersvaliden, te 
leren kennen. 

Een trofee wordt ook voorzien voor de beste sporter 
die geen inwoner is van de gemeente Jabbeke, maar wel 
aangesloten is bij een Jabbeekse vereniging. De minimale 
prestatie om in aanmerking te komen is het behalen van 
een Belgische of Vlaamse titel.

Dit jaar willen we ook terug de trainers die minimum 15 
jaar actief zijn of waren bij één of meerdere Jabbeekse 
sportverenigingen in de bloemetjes zetten. Ook hadden 
we graag alle trainers die in het jaar 2013 een trainerscur-
sus vanaf initiator met glans afgelegd hebben ook belonen 
met een aandenken.

Naast een overzicht van het sportjaar, zal je als genomi-
neerde ook een animatiereportage zien van jezelf want 
net als vorig jaar, gaan we met al onze kandidaten een 
uitstapje doen op een verrassend en ongekend terrein.

Alle verdere informatie kunt u bekomen op de gemeentelijke 
sportdienst via 050/81 02 06 of sportdienst@jabbeke.be.

SPORTLAUREATEN 2013 - INDIENEN KANDIDATUREN

Ken je iemand in je club of heb je zelf in 2013 speciale sportprijzen behaald, ben je met sport bezig op provinciaal, nationaal of 
internationaal niveau, ben je inwoner van Jabbeke, al dan niet aangesloten bij een sportclub van Jabbeke, haal je prestaties op 
jouw niveau die nooit in het daglicht worden gesteld, ben je al 25 jaar of meer bezig op je zolderkamertje je sportvereniging op 
één of andere manier draaiend te houden zonder dat iemand je ooit in de bloemetjes gezet heeft? Dan kan je niet anders dan 
je kandidatuur voor de laureatie voor het jaar 2013 aanvragen bij de sportdienst van Jabbeke.

Altijd op de hoogte blijven?
http://www.jabbeke.be
https://www.facebook.com/Gemeente Jabbeke



BUDGET 2014

Meer concreet is het de bedoeling om in de loop van 2014 onder andere te werken aan het 
volgende:

• De realisatie van het centrumproject Jabbeke.
• Het gemeentelijk aandeel in de verkaveling Varsenare-Noord.
• De uitbreiding en de verbetering van de begraafplaatsen in Jabbeke en in Varsenare.
• Rioleringswerken in de Noordstraat en de Gistelsteenweg.
• De restauraties van de molen en het militaire erfgoed in Jabbeke.
• De verdere restauratie van de kerk in Zerkegem.

Jabbeke heeft voor 2014 een jaarbudget met 15.696.152 euro exploitatie-ontvangsten. Dit 
wordt aangewend voor 12.795.709 euro vaste kosten (personeel, werkingskosten, over-
drachten naar politie, OCMW, verenigingen). Wat overblijft, dus 2.900.443 euro, wordt aange-
wend voor de leninglasten uit het verleden en voor nieuwe investeringen.

u

BELEIDSNOTA

In de beleidsnota doet het bestuur het geheel van haar 
beleidsintenties voor deze legislatuur. Een dergelijke be-
leidsnota gaat in het algemeen over de fi nanciering en de 
fi scale aanpak, maar ook over het effi ciënt beheren, de 
personeelskosten en de schuldratio. Daarnaast komen ook 
alle deelaspecten van de gemeentelijke taak aan bod, zoals 
veiligheid, sociaal beleid, leefmilieu, economie, communi-
catie, mobiliteit, vrije tijd en ontwikkelingssamenwerking.

Op fi nancieel vlak wordt er voor gekozen om nieuwe fi s-
cale lasten in de komende jaren te vermijden. Dit wordt 
gerealiseerd via het zo effi ciënt mogelijk beheren in sa-
menwerking met het OCMW, het beheersen van de per-
soneelskosten op minder dan 30% van de uitgaven en 
door het beheersen van de schuldratio op minder dan ¼ 
van het jaarbudget.

Om een zo goed mogelijke service te garanderen wordt 
het digitale platform verder gemoderniseerd en uitgebreid.

In de beleidsnota wordt de oplijsting gedaan van een ganse 
reeks intenties op het vlak van veiligheid, mobiliteit, open-
bare werken, gebouwen en terreinen, sport, jeugd, cultuur, 
bibliotheek, kinderopvang, leefmilieu en welzijn.

Op gemeentelijk vlak is er alvast ambitie en werk genoeg 
voor de komende jaren.

MEERJARENPLAN 2014-2019

De opmaak van dit onderdeel kreeg een ruime voorberei-
ding door de stijging van de kosten en de daling van de 
ontvangsten voor het boekjaar 2012. Om Jabbeke fi nan-
cieel gezond te houden, werden een aantal structurele 
voorstellen opgemaakt:

• Het beheersen van de personeelskosten door
 een programma van niet-vervanging bij vertrek.
 Daardoor wordt het personeelseffectief met on-
 geveer 7 voltijdse equivalenten verminderd

• Het matigen van het investeringsritme. In de legis-
 latuur 2007-2012 werd ongeveer 5 miljoen euro 
 per jaar geïnvesteerd. Dit investeringsritme wordt 
 verlaagd naar ongeveer 3 miljoen euro per jaar.

• Er wordt gewerkt aan de schuldafbouw door het 
 beperken van de looptijd van alle nieuw op te 
 nemen leningen en dit op maximaal 10 jaar.

• Er worden rond de personeelskosten en de ge-
 meenteschuld prioritaire doelstellingen gesteld 
 waarbij op geregeld tijdstip gerapporteerd wordt 
 in de gemeenteraad.

Door deze strategische ingrepen is het mogelijk om een 
fi nancieel evenwicht aan te tonen op het einde van de 
legislatuur, zoals voorgeschreven.
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BELEIDSNOTA, BUDGET EN MEERJARENPLANNING
Door de gemeenteraad werd op 23 december 2013 goedkeuring gegeven aan de algemene beleidsnota, 
de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2014. Het volledige document vindt u op de gemeentelijke 
webstek, onder http://www.jabbeke.be/bestanden/16867.pdf.

Gemeente zapte vanaf 
1 januari naar BBC

Voor een goed begrip: 

BBC staat niet voor de Britse 
openbare omroep. De BBC 
of beleids- en beheerscyclus 
wordt vanaf 1 januari 2014 
de nieuwe manier van plan-
nen en budgetteren binnen 
alle gemeente-, OCMW- en 
provinciebesturen in Vlaande-
ren. Het gaat om een nieuw 
systeem van inhoudelijke 
en fi nanciële planning, bud-
gettering, bedrijfsvoering, 
rapportering en evaluatie. 

Info Jabbeke
DOSSIER BELEIDSTOELICHTING 2013-2018

BBC: Beleidsdoelstellingen worden ondersteund door actieplannen en concrete acties.  

MEER WETEN

De volledige beleidsdocumenten voor de beleidsnota, het meerjarenplan, het budget 2014 en de toelichting zijn ter 
inzage op de webstek http://www.jabbeke.be/bestanden/16867.pdf.

Jaarlijks wordt door Belfi us ook een individueel fi nancieel rapport van de gemeente(n) opgemaakt. Dit bevat verge-
lijkende fi nanciële informatie rond de inkomsten en de uitgaven van de gemeente. Jabbeke wordt ingedeeld bij een 
cluster woongemeenten in landelijk gebied. Er wordt vergeleken met de cluster, de provincie en het Vlaams Gewest. 
Daaruit mag blijken dat Jabbeke voor het fi nancieel profi el goed scoort. 
(zie webstek - http://www.jabbeke.be/bestanden/11888_profi el2014.pdf).
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Niet zelden zorgen de hoge verwachtingen waaraan zelf-
standigen moeten voldoen voor stress, een depressie, 
gezinsproblemen, … Wanneer de zaken niet gaan zoals 
gedroomd, zijn ook fi nanciële problemen vaak een niet te 
vermijden gevolg.  In zo’n gevallen is het belangrijk om 
tijdig aan de alarmbel te trekken. De zelfstandigheid zit er 
bij deze groep echter zo hard ingebakken, dat de drem-
pel om hulp te vragen vaak zeer groot is.  Er zijn echter 
diverse organisaties die zich bezighouden met het lot van 
deze doelgroep. We stellen ze hier even aan u voor.

Efrem vzw

Efrem wil integrale begeleiding bieden aan ondernemers in 
moeilijkheden, gefailleerden en ex-ondernemers die nog 
steeds problemen ondervinden uit vroegere zelfstandige 
activiteiten. Een begeleiding begint meestal met een zeer 
uitgebreide intake, waarbij op korte termijn een soort van 
‘diagnose’ wordt gesteld. De begeleiders proberen op zo’n 
kort mogelijke tijd een zo volledig mogelijk zicht te krijgen 
op de totale situatie om zo snel te komen tot de kern van 
de problematiek. 

Vaak gebeurt zo’n intake na een crisismoment. Het is ech-
ter niet de bedoeling om enkel de crisis op te lossen, maar 
te komen tot een procesmatige begeleiding. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het tempo van de cliënt. Aange-
zien dergelijke problematiek vaak gepaard gaat met een 
schuldenlast, neemt het opmaken en opvolgen van afbeta-
lingsplannen, het bemiddelen met schuldeisers, het opvol-
gen van gerechtelijke procedures, … een grote plaats in 
het takenpakket van deze vzw in. 

De hulpverlening is bijna altijd een mix van psychosociale 
begeleiding, administratieve ondersteuning, sociaalrech-
telijk, economisch en juridisch advies, fi nanciële en fi scale 
bemiddeling, OCMW Jabbeke heeft een samenwerkings-
verband met Efrem vzw. Wanneer een cliënt zich aanmeldt 
met dergelijke problematiek, wordt de begeleiding steeds 
opgestart in samenwerking met Efrem vzw.

Tussenstap

Tussenstap is een door de Vlaamse minister van Economie 
erkende vzw die instaat voor advies en begeleiding van 
zelfstandigen in moeilijkheden. De vzw bestaat uit een 
team van 4 vaste medewerkers, dat multidisciplinair sa-
mengesteld is: een jurist, een econoom, een sociaal advi-

seur en een administratief medewerker. Zo beschikt de 
vzw over de nodige expertise en dient het als een con-
tactpunt voor zelfstandigen in (dreigende) moeilijkheden 
en gefailleerden. De begeleiding bestaat uit het nagaan van 
de rendabiliteit, de opmaak van een bedrijfseconomische 
analyse, het in kaart brengen van de kostenstructuur, hulp 
bij papierwerk en administratie,… Naast de vaste mede-
werkers worden ook vrijwilligers ingezet. Deze gaan langs 
bij de ondernemers om, vanuit hun eigen ervaring en ex-
pertise, advies te geven of een luisterend oor te bieden. 

VZW Boeren op een Kruispunt

Deze vzw richt zich op boeren en tuinders in moeilijk-
heden en biedt een individuele hulpverlening. Gezien de 
specifi eke situatie in de landbouw, waarin het gezinsleven 
dikwijls nauw verbonden is met de gebeurtenissen op het 
bedrijf, zijn bedrijfsgebonden problemen dikwijls gecom-
bineerd met persoonsgebonden moeilijkheden. Voor de 
zuiver bedrijfsgebonden problemen, beschikt de vzw over 
eigen adviseurs met bedrijfservaring. Voor de specifi eke 
psychosociale hulp, wordt er samengewerkt met de ei-
gen huisarts, de bestaande Centra voor Algemeen Welzijn 
(CAW), ervaren psychologen,…

Preventie is echter ook een belangrijk luik binnen de vzw. 
Boeren op een Kruispunt wil via preventievergaderingen, 
de sector bewust maken van mogelijke problemen en 
oplossingen. Bewustwording en aanvaarding van proble-
men is dikwijls een eerste stap tot het zoeken van een 
oplossing. 

ocmw@jabbeke.be - 050/81 01 80

ZORG VOOR ZELFSTANDIGEN IN NOOD

Zelfstandigen zijn veelzijdige werkers. Ze moeten over veel uiteenlopende competenties beschikken. Naast hard en 
effi ciënt kunnen werken, moeten ze ook instaan voor het administratieve en fi nanciële beheer van hun bedrijf, moeten 
ze hun personeel kunnen motiveren, moeten ze over voldoende technische kennis beschikken, moeten ze liefst een 
sterk samenhangend gezin hebben, … 

REGISTRATIE ALS KIEZER

De burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die 
hun hoofdverblijfplaats hebben in onze gemeente, kunnen 
zich nu reeds en dit tot 28 februari 2014 laten registreren 
als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement 
(maar niet voor de verkiezingen van het Federaal Parle-
ment of van de regionale parlementen).

De EU-burgers die reeds kiezer waren bij de verkiezing 
van het Europees Parlement op 7 juni 2009 staan automa-
tisch terug op de kiezerslijst van 1 maart 2014, evenals de 
burgers van de Europese burgers dien na 7 juni 2009 een 
aanvraag hebben ingediend in zoverre ze de voorwaarden 
blijven vervullen.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te 
nemen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, 
namelijk:

• De nationaliteit van een lidstaat van de EU bezitten
• Je hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
• Minstens 18 jaar oud zijn en stemrecht hebben;
• Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

NATIONALITEIT

Om te mogen stemmen, moet je de nationaliteit bezitten 
van één van deze 27 landen: Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië, Nederland, Por-
tugal, Griekenland, Tsjechië, Hongarije, Zweden, Bulgarije, 
Oostenrijk, Slovakije, Denemarken, Finland, Ierland, Litou-
wen, Letland, Slovenië, Cyprus, Estland, Luxemburg, Malta 
en Kroatië. 

Bezit je naast één van deze nationaliteiten ook de Bel-
gische nationaliteit, dan word je beschouwd als Belg en 
neem je deel aan alle Belgische verkiezingen. De burgers 
van de lidstaten van de Europese Unie kunnen enkel deel-
nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement.

VERBLIJFPLAATS

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het 
vreemdelingenregister van de gemeente waar je in België 
verblijft op 1 maart 2014.

http://www.jabbeke.be/bestanden/16717.pdf
http://www.verkiezingen.fgov.be

LEEFTIJD EN STEMRECHT

Je moet minstens 18 jaar zijn op 25 mei 2014, de dag 
van de verkiezingen. Om te mogen stemmen mag je niet 
uitgesloten of geschorst zijn uit het stemrecht. Je mag je 
stemrecht niet verloren hebben door enige individuele 
rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger 
beroep mogelijk is in je staat van herkomst.

KIEZERSLIJST

Tot slot moet je ingeschreven zijn op de kiezerslijst van 
je hoofdverblijfplaats. Dit kan door het formulier C/1 in 
te vullen. Het is verkrijgbaar bij het gemeentebestuur 
of je kan het downloaden van www.verkiezingen.fgov.be. 
Geef het ingevulde formulier C/1 ten laatste op 28 fe-
bruari 2014 persoonlijk af in het gemeentehuis en breng 
je identiteitsdocument mee. Je mag het formulier ook per 
post, fax of e-mail versturen (met een kopie van je iden-
titeitsdocument).

Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebe-
stuur je aanvraag onderzoeken. Wanneer je door het col-
lege van burgemeester en schepenen als kiezer erkend 
wordt, zal je een offi cieel bericht van de gemeente ontvan-
gen. Je moet stemmen in je Belgische gemeente. Let wel: 
je kan dan niet meer deelnemen aan de Europese verkie-
zingen in je land van herkomst.

Heb je in het verleden al een aanvraag ingediend tot in-
schrijving op de kiezerslijst (bijvoorbeeld voor de Eu-
ropese verkiezingen van 2009) en werd je toen als kiezer 
erkend, dan hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je 
inschrijving op de kiezerslijst blijft geldig.

In België geldt de stemplicht. Wie ingeschreven is op de 
kiezerslijst, is wettelijk verplicht om op 25 mei 2014 te 
gaan stemmen.

EUROPESE VERKIEZINGEN: INSCHRIJVING BURGERS LIDSTATEN

Op zondag 25 mei 2014 worden het Europees Parlement, Federaal Parlement en de Gewest- en Gemeenschapspar-
lementen verkozen. Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische 
nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement.



Tijdens de korter wordende dagen, stijgt het risico op 
een inbraak gevoelig. De vrije dagen en de vakantiepe-

riodes vormen extra risicomomenten, dit omdat som-
mige bewoners soms langere tijd afwezig zijn.  Zorg er 
daarom voor dat uw woning 's avonds verlicht is.  Inbre-
kers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens 
de donkere maanden. Om dit euvel zoveel als mogelijk te 
helpen vermijden, worden er daarom hieronder nogmaals 
een aantal nuttige preventieve tips opgelijst:

1. Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw 
lampen en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende 
tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens 
uw leefpatroon.

2. Installeer verlichting met bewegingsde-
tectie rond uw woning.

3. Sluit ramen en deuren af, ook 
al verlaat u een ruimte of uw 
woning maar even.

4. Laat geen briefje be-
treffende uw afwezigheid 
achter op uw deur.

5. Maak gebruik van het 
gratis vakantietoezicht 
dat u kan aanvragen via 
uw lokale politie als u op 
vakantie vertrekt en licht 
uw wijkinspecteur in.

6. Geef uw woning een be-
woonde indruk.

7. Ga na of uw woning zichtbaar is van 
op de straat en verwijder eventuele planten of 
bomen die de zichtbaarheid verminderen.

8. Laat geen gereedschappen of ladders, die de inbraak 
kunnen vergemakkelijken, rondslingeren. Sluit uw tuinhuis 
af met een sleutel.

9. Verberg aantrekkelijke en gemakkelijk mee te nemen 
goederen zoals juwelen, gsm's, videomateriaal, compu-
ters en andere waardevolle elektronische apparatuur.

10. Plaats de verpakking van uw nieuwe fl atscreentelevisie 
niet op uw trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets 
te stelen valt.

11. Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en 
juwelen) naar een bankkluis.

12. Registreer de serienummers 
en noteer de bijzondere ken-

merken van uw waardevolle 
voorwerpen en maak foto’s 
van uw juwelen.

13. Plaats inbraakwerend 
hang- en sluitwerk. Uw 
diefstalpreventieadvi-
seur van de lokale poli-
tie geeft u hierover graag 
gratis advies.

Hou ook een oogje in het 
zeil voor uw buren en sig-

naleer verdachte gedragingen 
onmiddellijk aan de politiedien-

sten via het nummer 101 of  via 
het nummer van uw lokale politie-

zone. Noteer ook de nummerplaat en het 
merk van een verdachte wagen en geef dit door 

aan de politie.

Meer informatie en preventietips kunt u bekomen bij uw 
lokale politie en vindt u via deze link: 
http://besafe.be/nl/tips/mijnhuis.

http://besafe.be/nl/tips/mijnhuis
http:// http://www.lokalepolitie.be/5452
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HANDIGE TIPS DIE WONINGINBRAKEN TEGENGAAN

De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke vaststelling omdat dit het 
belang onderstreept om sluitsystemen te gebruiken die ook van buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur 
betreft langs waar men gewoonlijk het gebouw verlaat. Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het 
tweede deel van de nacht. Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

OOK U KUNT SLIM EN GEZOND STOKEN

Eigen haard is goud waard. Maar als je die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, loopt je 
gezondheid gevaar. Speel op veilig en stook slim!
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In een open haard, een inbouwhaard 
of een houtkachel mag je uitsluitend 

droog en onbehandeld hout verbran-
den. Meer niet.  Wie vezelplaat, triplex, 
geverfd hout, krantenpapier, plastic of 
ander afval verbrandt, zet zijn gezond-
heid op het spel en bezorgt de buren 
heel wat geurhinder. 

Voor het verwerken van al deze afval-
stoffen bestaan veilige, milieuvriende-
lijke alternatieven, zoals de selectieve 
huis-aan-huisinzamelingen of het con-
tainerpark.

ZO STOOK JE GEZOND

Droog en onbehandeld hout dat vol-
ledig verbrandt, produceert nauwe-
lijks ongezonde stoffen. In de handel 
is uitstekend brandhout te koop dat 
kunstmatig of in openlucht is ge-
droogd.  Vers hout laat je minstens 
één en liefst twee jaar onder een 
afdak drogen. Als je dikke stronken 
klieft, verliest het hout sneller vocht. 

Heel belangrijk is ook een voldoen-
de hoge schoorsteen die goed trekt. 
Als je regelmatig hout stookt, laat je 
schoorsteen dan minstens één keer 
per jaar door een vakman vegen. Dat 
het verbranden van gedroogde aard-
appelschillen hetzelfde effect zou heb-
ben, is een fabeltje. 

Het verbranden van afval of groenaf-
val in openlucht in uw tuin of andere 
plaatsen waar het niet mag is een 
schending van de milieuregelgeving.
 
Indien u wordt betrapt omdat er een 
klacht werd ingediend of omdat het 
vuur werd opgemerkt kan er een pro-
ces-verbaal worden opgesteld door 
de politie of een toezichthouder.

http://www.stookslim.be

De ene kachel is de andere niet. Volg 
daarom steeds de aanbevelingen van
de fabrikant en pas in elk geval de vol-
gende tips toe:

•Steek de kachel aan met aanmaak-
hout of -blokjes. Gebruik geen kran-
tenpapier, brandspiritus of paraffine.

•Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de 
luchttoevoer niet af. Zo voorkom je 
onvolledige verbranding en ongezon-
de stoffen.

•Let op de kleur van de rook. Witte 
of nauwelijks zichtbare rook wijst 
op een goede verbranding. Donkere 
rook is een alarmsignaal.

•Bewaar de as in een onbrandbare, 
gesloten bak. Geef dit afval mee met 
het huisvuil.

•Stook liever niet op mistige, wind-
stille dagen of bij een temperatuur-
inversie. De rook wordt dan slecht 
verdund. 

•Zorg altijd voor voldoende verse 
lucht en wees extra waakzaam wan-
neer het KMI waarschuwt voor CO-
vergiftiging.



DE BEGRAAFPLAATS VAN STALHILLE - EEN STUKJE ERFGOED

Een begraafplaats is vaak nog onbekend terrein. Daar liggen de doden. Voor velen is dit al voldoende om te zwijgen 
en het hoofd af te keren. Een begraafplaats is echter een wereld op zich, een wereld die weinigen kennen; buiten de 
familie en enkele vrienden of buren zjin weinig namen bekend.
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Wanneer je over een begraaf-
plaats wandelt, dan wandel je 

tussen de geschiedenis van een dorp. 
Hier liggen mensen die de ganse ont-
wikkeling mee hebben bepaald. In 
tijden van oorlog moesten zij over-
leven en anderen helpen overleven. 
Sommigen hebben hierbij zelf het 
leven gelaten, anderen stelden hun 
leven ten dienste van de gemeen-
schap. Op een begraafplaats liggen 
zo veel persoonlijkheden die zelfs 
hun eigen denkwijze, hun eigen stijl, 
de eigen leefomstandigheden en het 
eigen maatschappelijke zijn, tonen in 
hun plekje dat ze kregen toegewezen. 
Elk graf toont een stukje maatschap-
pijbeeld dat eigen is aan onze plaatse-
lijke gewoonten en zeden of dat, o, zo 
vreemd aandoet.

OPVALLENDE SYMBOLIEK 

Niet alle symboliek die op begraaf-
plaatsen is terug te vinden, kan hier 
besproken worden. We beperken ons 
dan ook tot wat te Stalhille aangetrof-
fen wordt.  Het kruis is ontegenspre-
kelijk alom tegenwoordig en is als 
aanduiding van een graf al eeuwenlang 
vanzelfsprekend. Het kruis wijst ech-
ter niet altijd op de devotie van de 
overledene, zelfs niet altijd op zijn 
levensovertuiging. Ook de vorm en 
de uitwerking kunnen nogal verschil-
len. Er zijn te Stalhille ook heel wat 
voorbeelden van sierlijke kruisen. Het 
is en blijft echter wel het symbool van 
de hoop en de triomf. Een ander op-
vallend gegeven zijn de graven met de 
foto’s (op porselein) van de overlede-
nen die ter plaatse ter aarde werden 
besteld. Wanneer men eenmaal had 
ontdekt dat er ook fotografisch een 
portret kon aangebracht worden op 
porselein, werd daar onmiddellijk ge-
bruik van gemaakt en dit tot op he-
den.  De foto’s geven de overledene 
weer in zijn goede dagen. 

Deze foto’s zijn een dankbare infor-
matiebron voor klederdracht uit de 
bewuste tijd, zelfs het voorkomen van 
veel of weinig baarden en snorren uit 
een bepaalde periode kan er uit afge-
leid worden. Ook de mode is dus op 
de begraafplaats aanwezig.

BELANGRIJKE PERSONEN 

De opbouw van een grafmonument 
hing in grote mate af van de kapitaal-
kracht van de familie van de over-
ledene en/of de belangrijkheid van 
de gestorvene. Ook slachtoffers van 
rampen en catastrofen kregen meest-
al een opvallende begraafplaats.

Het afsluiten van een grafperceel, 
zoals bij het graf van de familie Tanghe, 
komt in vele gevallen voor: het is een 
aanwijzing dat men dit perceeltje 
bestemt als een nieuwe thuis voor 
de overledene(n). De afsluiting kan 
gebeuren door twee tot zes 
afsluitpaaltjes, verbonden 
aan de zijkanten door 
ijzeren staven, mees-
tal met ijzeren kettin-
gen met grote scha-
kels, dikwijls gepind. 
De versiering van 
de kruishoeken 
bestaat uit florale 
of bloemmotie-
ven die voorna-
melijk door de 
firma van Sylvain 
Norga geleverd 
werden aan alle 
begrafenisonder-
nemers en dit 
tot Nederland, 
Luxemburg en 
Frankrijk toe. De por-
seleinfoto is van de overle-
den zoon Remi Tanghe. 

Een sterk contrast vinden we aan 
de noordzijde van de kerk. Hier ligt 
notaris Darswilder begraven onder 
een belangwekkend arduinen kruis. 
Merkwaardig is dat er in dezelfde rij 
een identieke stèle van een andere 
familie staat. Darswilder speelde als 
notaris een belangrijke rol in het 
dorpsleven maar ook over de grenzen 
van Stalhille. Hij was de notaris van 
veel Jabbekenaars, Snellegemnaren, 
Zerkegemnaren en inwoners van 
Varsenare. Ook Houtave en Uitkerke, 
Bredene en Zuienkerke brachten hem 
klanten. Politiek speelde hij geen rol.

Aan de westkant van de notaris rust 
dan kunstenaar Herman Depauw in 
zijn tuintje. Beiden hadden één zaak 
gemeenschappelijk: ze werden op het 
kerkhof begraven, maar waren niet 
diep katholiek. Bij Herman Depauw 

vinden we

nog werk van de kunstenaar zelf. Hij 
werkte vooral in koper. Hij gebruikte 
koperplaten waaruit hij zijn figuren 
brandde. Toen hij zijn einde nabij wist, 
regelde hij zelf zijn begrafenis met de 
pastoor. 

Een enig kunstwerk staat op het graf 
van Marcel Malstaf. Het is een beeld 
dat de overledene zelf heeft gemaakt 
en dat kan beschouwd worden als 
een zelfportret. Hij maakte het in 
1990. De buste is door hem zelf 
gesigneerd en gedateerd. Het beeld 
rust op een inlopende zuil. Alles is 
van beton. Onderaan de zuil is een 
tekstplaat bevestigd. In de plint is een 
graftuin uitgespaard, gevuld met grind.

OORLOGSGRAVEN

Op elke begraafplaats liggen wel 
slachtoffers van de eerste of de twee-
de wereldoorlog. Stalhille telt ook 
twee uitzonderlijke slachtoffers: ze 
vielen in de treinramp te Issenbüttel 
toen ze op terugweg waren naar huis 
vanuit een gevangenkamp op 27 janu-
ari 1941. Ze lieten elk een echtge-
note als weduwe achter. Het betreft 
hier Boudewijn Madoc en Joannes 
Everaert. 

Hun stoffelijk overschot werd op 
het kerkhof van Stalhille ter aarde 
besteld. Het graf is goed onderhou-
den en zou eigenlijk als een eregraf 
beschouwd moeten worden.

Ook jongens uit andere landen sneu-
velden op onze grond. Er lagen in de 
wijde omtrek, onder andere te Gistel, 
Snellegem en Aartrijke, vliegveldjes 
die de Duitsers hadden aangelegd. Op 
de grond keken burgers regelmatig 
naar het spannende duel in de lucht 
dat dikwijls een dodelijk einde kende. 

Twee R.A.F.-piloten met de rang van 
luitenant stortten hier op 28 mei 
1918 neer en vonden broederlijk 
naast elkaar een laatste rustplaats 
op het kerkhof van Stalhille. Hun 
wapenspreuk luidde PER ARDUA AD 
ASTRA (door er naar te streven, 
bereiken we de sterren).

SERGEANT JULIEN DEPREE

Op 10 oktober 1951 wordt te 
Chorwon in de Koreaanse midden-
sector een Chinese vrijwilliger die 
zich had overgegeven, dieper achter 
de linies gebracht. Julien Depree en 
Jozef Saeys willen hem ontwapenen. 
De Chinees greep echter zijn wapen 
en doodde Depree. Het karabijn van 
Saeys was nog gloeiend en weigerde 
dienst, waarop hij de Chinees met een 
blikken doos op het hoofd sloeg en 
hem vervolgens wurgde. Julien werd 
op 19 december 1923 te Stalhille 
geboren en er aldus begraven.

POLITICI

Dikwijls hebben persoonlijkheden uit 
de plaatselijke politiek ook een opval-
lender grafmonument dan de door-
snee burger. De stèle van het graf van 
schepen Leopold Lippens is uitzon-
derlijk rijk versierd.  Op het voetstuk 
staat een sokkel die als tekstplaat 
dienst doet. Hierop plaatste de fami-
lie het kruis met allerlei bloemen en 
andere versieringen. De foto is der-
mate vervaagd dat je er geen details 
meer kunt van waarnemen. 

Het meest majestueuze monument is 
echter dit van Pieter Van Huele. Deze 
familie vervulde een paar eeuwen 
lang belangrijke ambten te Stalhille 
(burgemeester) en omliggende 
gemeenten, tot in Brugge toe. 
Het grote grafmonument werd 
dicht tegen de kerkmuur aan-
gebouwd, zuid van de ingang van 
de kerk. Ter gelegenheid van een 
missieprediking heeft men dan het 
grafmonument uitgebouwd tot tegen 
de kerkmuur. 

Een graf van een andere burgemees-
ter trekt eveneens de aandacht. 
Het gaat hier over de familie 
Vandecasteele-Vermeire. Het 
monument staat eveneens aan 
de oostzijde van de kerk, niet 
zo ver van de ingang. 

MENEER PASTOOR

Waar reeds heel wat geruimd werd 
op de begraafplaats omheen de kerk, 
werden belangrijke zerken aan de 
kerkmuur bevestigd. Ook wanneer 
de kerkvloer werd vernieuwd zijn 
vele grafstenen verwijderd. Een aantal 
kregen ook een bestemming aan de 
buitenmuur. Te Stalhille treffen we 
ook enkele zerken tegen de kerk-
muur aan. Hierbij enkele tekstplaten 
van pastoors. Meestal zijn rustplaat-
sen van pastoors te herkennen aan 
de kelk met opstijgende hostie boven 
hun gegevens. Dit is in ons voorbeeld 
van pastoor J. Declerck niet het geval, 
omdat het maar een herdenkingsplaat 
voor een oud-pastoor is. 

http://www.jabbeke.be>leven>

Info - Extra-info>Begraafplaats Stalhille



NIEUWE REGELING GROFVUIL OP  CONTAINERPARK

Vanaf januari is er een wijziging op het containerpark bij de aanrekening van het grofvuil. De afvalfractie ‘grofvuil’ 
komt niet langer in aanmerking voor aanrekening binnen de credits die aan elk gezin worden toegekend en moeten 
op voorschrift van de Vlaamse overheid worden aangerekend aan de aanbrengers.
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Deze regeling volgt uit een nieuwe Vlaamse wetge-
ving: het Materialendecreet en het uitvoeringsbesluit 

VLAREMA. Daarin wordt een duurzaam materialenbeleid 
beoogd. 

Het VLAREMA verplicht de gemeenten ertoe om het 
principe van de vervuiler betaalt toe te passen bij de be-
rekening van de bijdrage in de kosten voor de verwerking 
van het grofvuil.

De harmonisatie van de gemeentelijke afvaltarieven zoals 
het VLAREMA voorziet, heeft tot doel een eerlijke kosten-
verdeling te garanderen, recyclage te stimuleren en afval-
toerisme (het fenomeen waarbij afvalstoffen van de ene 
gemeente worden aangeboden in een andere gemeente 
omdat de tarieven daar lager zijn of anders worden 
bepaald) terug te dringen.

Voor de fractie grofvuil wil OVAM dat er vanaf de eerste 
kilo betaald wordt. Dit betekent concreet dat de aanreke-
ning niet meer via het huidige dotatiesysteem (50 euro) 
kan geregeld worden. De aanrekening van de andere afval-
fracties verloopt verder via de credits.

De kostprijs voor 1 kubiek grofvuil is momenteel 22 euro.  
Door de gemeenteraad werd beslist om het huidig tarief 
van 8 euro per m³ te behouden, maar deze rechtstreeks 
aan te rekenen aan de aanbrenger op het containerpark.

Het tarief
materiaal te betalen per m³

grofvuil

tot 1/4 m³ 2 euro
1/4 m³ - 1/2 m³ 4 euro
1/2 m³ - 1 m³ 8 euro
1 m³ - 2 m³ 16 euro

De verwerking van de huisvuilzakken kost op vandaag 
meer dan 2 euro. Daarom werd beslist om ook de retribu-
tie op de oranje afvalzakken te verhogen naar 1.5 euro.

Verder is er ook een regeling van ophaling van grofvuil die 
kan aangevraagd worden aan het containerpark (050/81 
01 38) - afhalingskost 30 euro.

Voor het volledige tariefreglement inzake het containerpark: 
http://www.jabbeke.be/2010/WebForm.aspx?ID=93&o1=85.

GROFVUIL

Wat mag?
Afval dat niet selectief wordt in-
gezameld en te groot is voor de 
gewone huisvuilzak, bijvoorbeeld: 
matrassen, matten, (vinyl)tapijten 
en vloerbekleding, grote stukken 
speelgoed, kapotte zetels.

Wat mag niet!
Geen zakken of kleine losse 
stukken brandbaar afval. Dit 
hoort bij het huisvuil en wordt 
geweigerd op het park. Alle niet 
recycleerbare materialen kun-
nen aangeboden worden in de 
oranje zak via de huis-aan-huis-
inzameling.

VEILIG FIETSEN BEGINT MET EEN VEILIGE FIETS

Na de succesvolle edities van de verkeersveiligheidscampagne ‘Hang het beest niet uit in het verkeer!’ vindt dit jaar 
de actie ‘Veilig fi etsen begint met een veilige fi ets’ plaats, opnieuw een initiatief van het provinciebestuur van West-
Vlaanderen en de diensten van de gouverneur.

De resultaten van de fi etscontroles waren verleden jaar 
erg positief. Ruim negentig procent van de gecontro-

leerde fi etsen was in orde. Dit bemoedigende en laagste 
cijfer sinds jaren bewijst het nut van de fi etscontrole, maar 
mag ons niet doen stilvallen! In deze donkere dagen ver-
mindert de zichtbaarheid van de kwetsbare weggebruiker. 

Nog steeds fi etst een aantal jongeren zonder of met slech-
te verlichting. Het is van het grootste belang dat fi etsers 
beschikken over een ‘veilige fi ets’.

De provincie West-Vlaanderen stelde in dit kader een 
nieuwe fi etscontrolekaart samen en verspreidde ze onder 
alle politiezones. Scholen die een fi etscontrole wensen uit 
te voeren op hun school, kunnen de nodige fi etscontrole-
kaarten aanvragen bij de lokale politie.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Wat zijn nu de wettelijke voorschriften en wat hebt u 
nodig om veilig en reglementair te fi etsen?

• Twee onafhankelijk werkende remmen
 (één vooraan en één achteraan)
• Een fi etsbel die u minsten 20m ver kan horen
• Een goed werkend geel of wit voorlicht
• Een witte refl ector vooraan
 (of lichtgevende materiaal)
• Een goed werkend rood achterlicht
• Een rode refl ector achteraan
• Twee gele of oranje refl ectoren aan weerszijden
 van beide wielen en/of een witte refl ecterende
 strook aan weerszijden van elke band
• Een gele of oranje refl ector aan weerszijden van
 beide pedalen

Lichten moeten niet noodzakelijk op de fi ets geïnstalleerd 
zijn, je mag ze ook dragen op je lichaam, kledij of rugzak.

Op de fi ets moet je je lichten aanzetten zodra het donker 
begint te worden. Je moet ook overdag je lichten aanzet-
ten als je niet meer duidelijk kunt zien tot op ongeveer 
200m. Dit betekent dat je lichten bijvoorbeeld bij mist aan 
moeten. De lichten mogen knipperen, maar dit is niet ver-
plicht

http://www.ikbenvoor.be
http://www.hanghetbeestnietuit.be
http://www.westvlaanderen.be/mobiliteit

DE TOP TIEN VOOR EEN VEILIGE FIETSRIT!

1. Kijk altijd goed uit bij het oversteken. Gebruik 
eventueel het zebrapad (ga dan wel te voet). Steek 
indien mogelijk je arm uit in de richting waarin je wil 
afslaan. Hou rekening met andere weggebruikers.

2. Pas op voor de dode hoek! Als je dichtbij een vracht-
wagen staat, kan de chauffeur je niet zien. Bij een af-
slaande beweging riskeer je dat de vrachtwagen je om-
ver rijdt. Blijf er dus ver genoeg achter. Sta nooit vlak 
voor, naast of achter dit grote voertuig. Probeer altijd 
oogcontact te maken met de bestuurder.

3. Laat je zien in het verkeer: zet je fi etsverlichting aan 
wanneer het moet en draag felle (fl uorescerende) kle-
dij. Bescherm je hoofd tegen een val en draag een fi ets-
helm.

4. Fiets in je in groep naar school? Goed zo, want dan val 
je nog meer op. Blijf wel aandachtig in het verkeer! Volg 
de rest van je groep niet blindelings. Je mag maximum 
met twee naast elkaar rijden.

5. Hou rekening met de voorrangsregels. Wie van rechts 
komt, heeft meestal voorrang. Let op bij een rond punt: 
het verkeer dat zich op de rotonde bevindt, heeft voor-
rang. Je moet het rond punt altijd rechts oprijden. Let 
goed op voor afslaande voertuigen.

6. Je mag alleen links inhalen. Telefoneer niet terwijl je 
fi etst. Zonder muziek merk je beter wat er rond je ge-
beurt.

7. Maak je schooltas goed vast op de bagagedrager van 
je fi ets en zorg ervoor dat je tas niet te zwaar is.

8. Let op voor openslaande portieren. Hou daarom 
voldoende afstand van geparkeerde wagens.

9. Fiets het traject dat je elke dag zal moeten afl eggen 
ook eens samen met je ouders.

10. Investeer in een stevig slot. Maak je fi ets eventueel 
vast aan een fi etsrek. Laat je fi ets graveren.

 



VERNIEUWDE TOERISTISCHE GIDS VOORGESTELD

Onlangs verscheen de vernieuwde toeristische gids van Jabbeke. Deze praktische gids is opgesteld in vier talen 
(N-F-D-E) en belicht al de toppers van de gemeenten Jabbeke, Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem.  
Het is een handig boekje boordevol historische, culturele, toeristische en praktische informatie, met veel 
weetjes en tips en leuke adresjes in en om Jabbeke. Je zult merken dat Jabbeke zijn slogan ‘geeft je ruimte’ 
ook op toeristisch vlak meer dan waard is!
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In de toeristische gids wordt Jabbeke terecht voorgesteld 
als een gemeente vol cultuur. Een gemeente waar er al-

tijd iets te beleven valt, waar het goed wonen en komen 
is. Cultuur en kunst prikkelen vooral de verbeelding en 
scheppen ongekende vergezichten die mensen kunnen in-
spireren en boeien. Jabbeke blijft hierin een breed aanbod 
brengen met initiatieven zoals o.a. ‘poëzie in de tuin’, ‘kleur 
in het dorp’, ‘de nacht van Jabbeke’ en traditiegetrouwe 
dorpsfeesten zoals de paardenwijding in Snellegem of de 
pastoriefeesten in Zerkegem. 

Dit aanbod wordt versterkt door een merkwaardig aantal 
ambachten en kunsten in allerlei disciplines zoals ijzeren 
creaties, beeldhouwen, schilderen, juwelen ontwerpen, 
glasblazen, enzovoort. Jabbeke telt ontelbare creatieve 
kunstenaars.

Voor een lekker hapje of een avondje uit raadpleeg de 
informatie rond horecazaken. Vanaf bladzijde 57 tot en 
met 62 krijg je het ganse aanbod aan restaurants gaande 
van hoogstaande gastronomie tot snacks of een pakje 
frieten. Twijfel je over de openings- dagen 
en –uren, wil je weten welke spe-
cialiteiten geserveerd 
worden, of heeft de zaak 
eigenlijk wel een terras of 
tuin? Het boekje probeert 
al deze faciliteiten zoveel 
mogelijk te omschrijven. 
En geef toe, in Jabbeke 
zijn er geen cafés te-
kort, je vindt ze opge-
somd per gemeente 
met de contactgegevens.

In het kader van het Jabbeekse kunstgebeuren krijgt 
het Permekemuseum hier uiteraard de nodige aandacht. 
Vermeldingswaard zijn de drie verschillende digitale 
wandelingen met behulp van een I-pad (ter beschikking 
aan de ontvangstbalie van het museum maar eveneens 
mogelijk via de eigen tablet, Iphone  of smartphone). 

Via foto’s, fi lmfragmenten, doordenkertjes en leuke 
opdrachten worden Constant Permeke en zijn werk  
opnieuw tot leven gebracht.  Een geleid museum-
bezoek met gids blijft verzekerd mits reservering. 
Vergeet niet dat de toegang tot het museum gratis is 
voor de Jabbeekse inwoners, toch een leuk initiatief! 

Het Permekemuseum biedt eveneens de mogelijkheid 
om kinderparty’s en –ateliers in een uniek kader te or-

ganiseren. Voor meer info hieromtrent en tentoonstel-
lingen kunt u www.muzee.be raadplegen. 

Jabbeke is ontegensprekelijk ook natuur, een oase van 
rust met onder andere de Maskobossen, Vloethem-

veld, Schobbejak, de Hoge Dijken  en de 
prachtige strook puur natuur langs het 

kanaal Brugge-Oostende.  De bro-
chure vertelt hier meer over.

Het toeristisch-recreatieve aanbod wordt onder de ru-
brieken ’evenementen’, ‘wandelen & fi etsen’ en ‘recreatie’ 
voorgesteld. Wist je bijvoorbeeld dat de gemeente Jabbeke  
over vijf inspirerende wandelingen beschikt, één voor elke 
deelgemeente. Die werden helemaal bewegwijzerd en 
bij iedere bezienswaardigheid staan infobordjes met een 
woordje uitleg. De wandelbrochures zijn te koop (1 euro/
brochure) aan de infobalies van de gemeentehuizen van 
Jabbeke en Varsenare. Heb je eerder zin om eens 
te fi etsen dan is er keuze tussen 4 routes, 
zie maar op bladzijde 49.  Ook waar 
je in Jabbeke kunt paardrijden of 
een fi ets kunt huren, vind je 
terug in  de gids.

Informatie rond streekge-
bonden producten staat 
onder de rubrieken 
‘specialiteiten’ (blz. 
73) en ‘hoeveproduct-
en‘ (blz. 77): pralines, 
taarten en koekjes, 
hoevevlees, zuivel-
producten, aardbeien, 
tomaten, sla…, noem 
maar op,  Jabbeke heeft 
het allemaal.

Je hebt ongetwijfeld vrienden 
buiten de gemeente, laat het 
hen weten dat het in Jabbeke leuk 
vertoeven is. Het logiesaanbod  is ge-
varieerd (hotel, vakantiewoning, B&B of 
camping) en van hoog niveau. Jabbeke is gemakkelijk be-
reikbaar (E40), ligt vlak bij de kust en op amper 10 km van 
Brugge. Een weekend puur genieten in en om Jabbeke. 

De toeristische gids is 
een uitstekende bron 

van informatie en inspi-
ratie voor het plannen 

van een  originele en leuke 
groepsdaguitstap. Voor elke 

doelgroep stel je in Jabbeke een 
gevarieerd programma samen. Zo 

kan bijvoorbeeld een bezoek aan een 
museum en/of kunstatelier, een  workshop, 

een bedrijfsbezoek, een fi etstocht of wandeling gevolgd 
door een maaltijd of eens lekker wijnproeven enz. Meer 
weten over het aanbod? Neem gerust contact op met de 
dienst toerisme Jabbeke. 

Tenslotte vind je achteraan de publicatie enkele handige 
kaarten per gemeente.  

Deze uitgebreide brochure werd samengesteld dankzij de 
medewerking van de Jabbeekse Raad voor Lokale Eco-
nomie, de werkgroep toerisme, en vooral alle instanties 
en zaken vermeld in de brochure. Het gemeentebestuur 
stelde hiervoor de fi nanciële middelen ter beschikking. 

OVERZICHT FIETSROUTES

Gemeentehuis Jabbeke
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke
+32 50 81 02 11
www.jabbeke.be
www.visitjabbeke.com

fi etsroutes
 Permeke Achterna
 Romain Maesroute
 Hoveniersroute
 MTB de Bossenroute

• Startpunten
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in en om Jabbeke

visit

guide touristique - Reiseführer - tourist guide

Een initiatief van

TOERISTISCHE GIDS

De toeristische gids van Jabbeke is gratis te verkrijgen aan de infobalies van de gemeentehuizen van Jabbeke en 
Varsenare en in het Permekemuseum (tijdens de openingsuren). De brochure is eveneens  digitaal te raadplegen 
op www.jabbeke.be>Vrije Tijd>Toerisme.
.
Voor verdere informatie kan je steeds terecht bij de dienst toerisme, Gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 
8490 Jabbeke (tel 050/810 211 – toerisme@jabbeke.be).



KORTE BERICHTEN

Hier leest u de offi ciële bekendmakingen en korte berichten van de gemeente Jabbeke. Wij verwijzen graag naar de 
rubrieken ‘nieuws’, ‘bekendmakingen’ en ‘kalender’ op de webstek www.jabbeke.be. U kunt ons terugvinden op de 
facebookpagina van de Jabbeke.
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JONGERENGIDSEN GRATIS TE VERKRIJGEN

Zoek het zelf! Jongerengids.be omvat drie informatieve 
gidsen en bijhorende websites en wil kinderen, tieners 

en jongeren correct informeren en wegwijs maken in het 
grote informatieaanbod. De gidsen, gedrukt op 425.000 
exemplaren, zijn gratis beschikbaar via de lokale jeugddien-
sten, jongereninformatiepunten en jongerenadviescentra.

‘Kunnen 2 mannen ook kindjes maken?’, ‘Kan een meisje 
zwanger worden tijdens haar menstruatie?’,  ‘Is een vakan-
tiejob in het zwart voordeliger dan een job met contract?’. 
Jongerengids.be geeft een antwoord op deze en heel veel 
andere vragen waar kinderen en jongeren mee bezig zijn. 
Jongerengids.be bevat 3 up-to-date en allesomvattende 
gidsen en websites en is opgedeeld in 3 leeftijdscatego-
rieën: kinderen van 8 tot 11 jaar, tieners van 12 tot 15 jaar 
en jongeren van 16 jaar en ouder.  Gezondheid, vrienden, 
internet, geld, werk, seks, wonen, school en rechten zijn 
enkele van de vele thema’s die in de gidsen aan bod komen. 
Er zijn geen taboes, jongeren vinden er ook informatie 
over bijvoorbeeld homoseksualiteit en godsdienst.

Jongerengids.be kwam tot stand door een nauwe sa-
menwerking tussen De Ambrassade, CJP, Piazza dell’Arte, 
Content Cowboys en HolonCom. Leerkrachten en jeugd-
werkers die met de Jongerengidsen aan de slag willen gaan, 
kunnen voortaan een methodiekenmap downloaden.

www.jongerengids.be/small/
www.jongerengids.be/medium/
www.jongerengids.be/large

MAKKELIJK DE APOTHEEK VAN WACHT VINDEN

Vanaf 6 januari 2014 wordt de wachtregeling voor de Vlaamse apotheken bepaald volgens Geowacht. Geo-
wacht is een methode waarbij de wachtdiensten voor de apotheek worden georganiseerd volgens een automa-
tische berekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de geografi sche locatie, de spreiding van de inwoners 
en de afstand tot de dichtstbijzijnde apotheek. Door deze berekening zal de patiënt optimaal bediend worden 
en is de tijd tot de dichtstbijzijnde apotheek nooit meer dan 20 minuten.

De apotheek van wacht in uw buurt, vind je snel op de website www.geo-wacht.be. Je geeft je adres in en 
krijgt een overzicht van de apotheken met wachtdienst. Naast de website kan je ook de app gebruiken. Zoek je 
een apotheek na 22 uur ’s avonds en voor 9u ‘s morgens, bel dan naar het algemene nummer 0903/922 48 van 
het Rode Kruis, dit om veiligheidsredenen.

www.jabbeke.be/nieuws
www.geowacht.be

u

PASFOTO VOOR UW IDENTITEITSKAART

Een pasfoto is geen vakantiefoto of een verknipte groeps-
foto. Het formaat is 45 x 35 mm. Het hoofd is volledig 
zichtbaar en neemt minimum 25 mm en maximum 35 mm 
van de afbeelding in beslag. 

De achtergrond is een-
tonig licht, bij voorkeur 
wit. Een achtergrond 
met 'wolkeneffect' of 
een  'gordijneffect' - 
hoe licht ook - is niet 
bruikbaar omdat de 
wolken of plooien bij 
het inscannen over-
komen als zwarte lij-
nen. 
De pasfoto wordt 
genomen in vooraan-
zicht: voorhoofd, ogen, 
kin en neus zijn vrij en 
het hoofd is onbedekt. 

Draag je wel een hoofddeksel, dan moet je dat verant-
woorden met een geneeskundig attest of een attest van 
je godsdienstige overste. Interpreteer vooraanzicht als 
'beide oren zichtbaar'. Lang haar over de oren geeft ech-
ter geen probleem. 

Voor je elektronische identiteitskaart, rijbewijs of kinder-
pasje mag de foto zwart-wit of in kleur zijn. Voor een 
internationaal paspoort mogen we enkel foto’s in kleur 
aanvaarden. 

Opgelet:  voor een reispas en een Kids-ID kan enkel een 
kleurenfoto gebruikt worden. Als u voor één document 
meerdere foto’s nodig hebt, moeten dit identieke foto’s 
zijn. 

JABBEKE LEEFT

DE BLIJDE INTREDE VAN DE SINT OP 
24 NOVEMBER 2013

AANPLANTING GEBOORTEBOMEN - 
DAG VAN DE NATUUR 16 NOVEMBER 2013



JABBEKE LEEFT

Onderstaande items werden uit het Jabbeekse leven gegrepen. Eén ding is duidelijk: Jabbeke is een dynamische gemeente. 
Wij verwijzen graag ook naar de rubriek ‘nieuws’ op de webstek www.jabbeke.be. U kunt ons ook terugvinden op de 
facebookpagina van de gemeente Jabbeke.

OOG VOOR SPORT

De gemeente Jabbeke organiseerde sinds een twin-
tigtal jaar een Sportkriebeldag voor blinden en 
slechtzienden. Het Provinciebestuur van West-Vlaan-
deren ondernam van zijn kant heel wat sportieve 
initiatieven voor personen met een handicap. Tot 
voor kort werd voor de doelgroep van personen met 
een visuele beperking nog geen provinciale sportdag 
georganiseerd. 

Maar daar kwam sinds vorig jaar verandering in.  
De gemeente Jabbeke en de provincie sloegen de 
handen in elkaar en werkten samen een nieuw 
project uit met als titel ‘Oog Voor Sport’.  De tweede 
editie van deze West-Vlaamse Sportkriebeldag is 
zowel gericht naar kinderen als volwassenen met 
een visuele beperking. 

OPFRISSINGSCURSUS VERKEER

Gemeente Jabbeke en lokale politie Kouter organi-
seerden op donderdag 21 november een gratis op-
frissingsdag ‘verkeer voor senioren’ in het Vrijetijds-
centrum te Jabbeke. 

Naast de fiets-o-meter en gesimuleerde praktijk-
proeven met eigen fiets kon men onder leiding van 
de lokale poliiie Kouter de verkeerskennis testen 
met de rijsimulatorquiz.

RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE BOOD 
EEN OPKIKKERTJE AAN

Naar jaarlijkse gewoonte bood de Raad voor Lokale 
Economie ter gelegenheid van het nieuwe jaar op de 
wekelijkse markt een opkikkertje aan. Iedereen was 
meer dan welkom. 
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Afzender:

Gemeente Jabbeke
Gemeentehuis
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

postzegel

HERNIEUWDE TOERISTISCHE GIDS VOORGESTELD

Op maandag 16 september werd de vernieuwde toeristische gids voorgesteld aan de talrijke genodigden. Het gelegenheidsdecor was de Romaanse kerk te 
Snellegem. Meer informatie over de toeristische gids kunt u vinden op pagina 22-23 en via de toeristische dienst van de gemeente Jabbeke.
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per jaar en is een uitgave van het
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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:

TWEEDE EDITIE BUITENSPEELDAG OPNIEUW GROOT SUCCES

Op 5 oktober 2013 konden meer dan 180 kinderen opnieuw zorgeloos genieten van de Buitenspeeldag. De tweede editie 
van de Buitenspeeldag, een initiatief van de jeugdraad en de jeugddienst, was een heuse reis door de tijd die ons allen mee 
nam naar de magische avonturen van vroeger en nu... van de oertijd tot de Romeinen en Egyptenaren, van de zoektocht naar 
de Heilige Graal naar de gekapseisde boten van piratenkapiteins. De leuke middag werd afgesloten met een goochelshow.


