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Beste inwoner van Groot-Jabbeke,

Mag ik om te beginnen eerst nogmaals mijn beste wensen 
overbrengen voor 2013. Buiten een goede gezondheid laat ik 
ieder zijn eigen wensen invullen.

Niemand zal ontkennen dat 2012 ons wat in de ban heeft 
gehouden van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is menselijk 
dat dit bij de kandidaten wat spanningen met zich meebrengt en 
soms ook wat frustraties. 

Op het nieuwjaarsfeest voor gemeente– en OCMW–personeel 
heb ik naar de kandidaten en verkozen raadsleden een warme 
oproep gedaan om dit hoofdstuk verkiezingen af te sluiten en 
vooruit te kijken naar de toekomst, want met gekibbel blijft men 
stilstaan. 

Ik reken er dus op in het belang van de gemeente en meer 
bepaald voor onze inwoners dat er de komende jaren op een 
constructieve manier kan samengewerkt worden. Persoonlijk 
hecht ik veel belang aan inspraak en participatie in (heel) het 
beleidsproces. 

Om u de gelegenheid te geven de (nieuwe) raadsleden en het 
schepencollege wat beter te leren kennen hebben wij ervoor 
geopteerd om in een eerste Info van 2013 de mensen de kans te 
geven om zich persoonlijk aan u voor te stellen, met inbegrip van 
wat hun politieke doelstellingen zijn of waarvoor zij staan.

In de komende legislatuur zal ik als uw burgemeester opnieuw 
volgende bevoegdheden opnemen:

• Algemeen beleid
• Openbare orde (politie)
• Financiën
• Landbouw – wegbermbeheer
• Private toegangswegen
• Waterlopen (polders en waterlopen)
• Personeel

Daniël Vanhessche
Burgemeester

u

DE GEMEENTERAADSLEDEN

De 23 gemeenteraadsleden, door u gekozen, per locatie, per leeftijdsgroep en geslacht en politieke partij.

LEEFTIJD MAN VROUW
18-20 0 1
20-30 0 0
30-40 0 2
40-50 3 4
50-60 8 2
60-70 2 1

AANTAL 13 10

Legende

 Lijst 2 N-VA
 Lijst 4 sp.a-Groen-Plus
 Lijst 7 CD&V

SNELLEGEM



uu
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UIT DE GEMEENTERAAD

Voor de volledige agenda, toelichtende presentatie, verslagen, bekendmaking en reglementen van de gemeenteraad, 
verwijzen wij graag naar de webstek www.jabbeke.be. Wenst u het volledige besluit of bijkomende informatie dan 
volstaat een meldingskaart of mailbericht aan gemeentehuis@jabbeke.be. Wij laten u alvast de voornaamste 
beslissingen.

Zitting 22 oktober 2012

Financiën

• Akteneming van het budget 2013 van de kerkfabrieken Sint Blasius Jabbeke, Sint Eligius Snellegem, Sint Jan-de-
 Doper Stalhille, Sint Mauritius Varsenare en Sint Vedastus Zerkegem.
• Goedkeuring voor de uitbetaling van een voorschot voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten van brand-
 beveiliging, dienstjaar 2007 en dit voor een bedrag van 113.605 euro.
• Goedkeuring voor het bestek ten bedrage van 138.872 euro voor de onderhoudswerken 2013 aan de onbe-
 vaarbare waterlopen van 3de categorie, opgemaakt door de Nieuwe Polder van Blankenberge. 

Openbare werken

• De renovatie van het openbaar verlichtingsnet in de Kerkebeekstraat – 95.856 euro en de renovatie van het 
 openbaar verlichtingsnet in de Westmoere – 18.560 euro. Deze renovaties worden gefinancierd met het jaar-
 lijks budget aan trekkingsrechten toegekend door Infrax West.

Overheidsopdrachten

• 1 bijkomende licentie van het geografische informatieloketprogram-
 ma Arcgis – 6.897 euro en 1.210 euro/jaar onderhoudskosten. 

Diversen

• Het reglement van tarieven, toewijzingsregeling en verhuurmodaliteiten voor
 het onderdeel fitness en indoorcycling in het Vrijetijdscentrum Jabbeke werden
 goedgekeurd.
• De resolutie om van de gemeente Jabbeke een Fair-trade-gemeente te maken 
 werd onderschreven.

Zitting 19 november 2012

Politiereglementen

• Invoeren bijkomende parking voor gehandicapten in de Dorpsstraat
 ter hoogte van huisnummer 78.

• Invoeren uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Ettelgemstraat tussen
 de Torhoutweg en de Gemeneweidestraat.

Ruimtelijke ordening
 
• Definitieve vaststelling van 
 RUP Jabbeke Centrum Inbrei-
 ding.

• Voorlopige vaststelling van
 RUP woonkorrel Elfhoek en 
 RUP woonkorrel Gistelsteen-
 weg.

Overheidsopdrachten

• Aankoop rubberen tegels 
 voor de speelterreinen in de 
 Romain Maesstraat en de 
 Meersbeekstraat – 9.500 euro.
• Aankoop nieuw meubilair voor
 een fractieruimte in het ge-
 meentehuis – 8.000 euro.

Gemeenteraad 17 december 2012

Politiereglementen

 • Invoeren van een snelheidsbeperking tot 70 km/uur in de Mosselstraat, vanaf Barletegemweg tot aan het ag-
 glomeratiebord ter hoogte van huisnummer 22.

Financiën

• Kennisneming van de budgetwijziging 2012 exploitatie van OCMW Jabbeke.
• Goedkeuring voor het aanrekenen van de aanpassing van de saneringsbijdrage via de integrale drinkwater-
 factuur

Ruimtelijke ordening

• Het uitbrengen van een advies bij het addendum aan het provinciaal ruimtelijke structuurplan West-Vlaande-
 ren, zoals voorlopig aangenomen op 28 juni 2012.

Openbare werken

• Ondergronds brengen van de leidingnetten in de Zerkegemstraat, vanaf Oude Stokerijstraat tot aan huisnum-
 mer 34 – 18.879 euro.



Gemeenteraad 2 januari 2013

Installatievergadering

• Kennisgeving van de geldigheidverklaring van de gemeente-
 raadsverkiezingen door de Raad van Verkiezingsbetwistingen.
• Mededeling i.v.m. de benoeming en de eedaflegging van de 
 burgemeester.
• Installatie van de gemeenteraadsleden en eedaflegging.
• Vaststelling van de ranglijst van de gemeenteraadsleden.
• Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
• Verkiezing van de schepenen en eedaflegging.
• Verkiezing van de OCMW-raadsleden.
• Verkiezing van de leden van de politieraad.

Gemeenteraad 21 januari 2013

Interne werking gemeenteraad

• Kennisneming van het ontslag van gemeenteraadslid Paul Storme, voorzitter OCMW Jabbeke, en de aanstel-
 ling van de eerste opvolger, juffrouw Cindy Sabbe.
• Verkiezingverklaring van schepen Isabelle Louis als vijfde schepen.
• De voorlegging van de taakverdeling van het schepencollege.
• Oprichting van een deontologische commissie van de gemeentraad.

Financiën

• Kennisneming van het budget 2013 van OCMW Jabbeke. De gemeentelijke dotatie bedraagt 1.281.294 euro.

Overheidsopdrachten

• Aankoop van 29 grafkelders voor de begraafplaats van Jabbeke – 16.000 euro.

u
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Overheidsopdrachten

• Aankoop lot oranje huisvuilzakken – 30.000 euro.

• Aankoop schrobzuigmachine en veegmachine voor het onderhoud van het Vrijetijdscentrum  Jabbeke – 
 15.000 euro.

• Aankoop opslagcontainers (type zeecontainer) voor een algemene toepassing aan het Vrijetijdscentrum 
 Jabbeke – 12.221 euro.

Financiën

• Goedkeuring voor de werken in het kader van de veiligheid en onderhoud aan de kerk te Jabbeke, uitgevoerd 
 door kerkfabriek St.-Blasius – 61.000 euro – financiering door saldo doorgeeflening zoals vastgelegd in het 
 dienstjaar 2010.

• Goedkeuring van een reeks staten van onwaarden voor 365.635 euro.
• Goedkeuring voor de budgetwijziging gewone en buitengewone dienst 2013.
• Toelagen 2013 aan het basisonderwijs – 16.755 euro en aan verenigingen – 106.579 euro.
• Goedkeuring voor het budget 2013 en het meerjarenplan:

 -  Exploitatiebudget - ontvangsten: 15.184.269 euro –uitgaven: 15.156.977 euro –overboekingen: 
  103.373 euro - algemeen begrotingsresultaat: 1.599.950 euro.
 - Investeringsbudget: 8.100.500 euro.

Veronique Vanhessche

FUNCTIEVERDELING VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Burgemeester Daniël Vanhessche
Bevoegd voor: algemeen beleid, openbare orde (politie), financiën, landbouw-wegbermbeheer, private toegangswegen, waterlo-
pen (polders en waterlopen) en personeel.

Eerste schepen Frank Casteleyn
Bevoegd voor: burgerlijke stand, feestelijkheden, ruimtelijke ordening en communicatie.

Tweede schepen Geert Deprée
Bevoegd voor: sport- en sportinfrastructuur, verkeer, mobiliteit, scholen, gezinnen, buitenschoolse kinderopvang en 
gehandicapten(beleid).

Derde schepen Jan Pollet
Bevoegd voor:openbare werken, middenstand en handel, tewerkstelling en economie, senioren en distributienetten.

Vierde schepen Heidi Vanhaverbeke
Bevoegd voor: cultuur, bibliotheken, gebouwen, wonen en woonbeleid en emancipatiebeleid.

Vijfde schepen Isabelle Louis
Bevoegd voor: leefmilieu, landinrichting, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, toerisme, wijken en meldingskaarten

OCMW-voorzitter Paul Storme
Bevoegd voor: sociale zaken.

Eindverrekening van de bouw van het Vrijetijdscentrum Jabbeke – 8.725.765 euro (excl. BTW)



Misschien heeft u ook wel een passie voor sport , 
cultuur, jeugd, milieu, welzijn,... waarvoor u zich 
wenst te engageren door lid te worden van één van 
de gemeentelijke adviesraden. Met het begin van elke 
legislatuur worden deze adviesraden vernieuwd. 
Via dit artikel doet het schepencollege een warme 
oproep aan de bevolking om zich kandidaat te 
stellen. De kandidaturen worden doorgelicht en 
wie in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor de 
startvergadering. Kandidaten die werden afgewezen, 
kunnen daar een gemotiveerd bezwaarschrift tegen 
aantekenen. Het lidmaatschap voor een adviesraad 
is een vrijwillig engagement dat geldt voor zes jaar.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Jabbeekse verenigingen die werkzaam zijn binnen een 
bepaald domein worden binnenkort aangeschreven 
(indien van toepassing) om één afgevaardigde en 
een plaatsvervanger aan te duiden voor de raad 
binnen het aanbelangende domein. Werd uw 
vereniging niet aangeschreven, dan kunt u nog altijd 
een kandidatuur richten via de hiernavolgende 
procedure.

Verenigingen die een werking hebben op het 
grondgebied van Jabbeke kunnen ook één 
afgevaardigde aanduiden. Naast vertegenwoordigers 
van verenigingen kunnen ook individuelen zetelen, 
deskundigen of onafhankelijken. De bedoeling is 
om een representatieve, evenwichtige en diverse 
samenstelling te realiseren, waarbij niemand op basis 
van afkomst, geslacht , f ilosofische of ideologische 
strekking wordt uitgesloten.

HOE KANDIDAAT STELLEN?

Richt uw kandidatuur voor 1 maart 2013 aan 
gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke 
of via gemeentehuis@jabbeke.be. 

Vermeld in uw brief de adviesra(a)d(en) waar u lid 
wil van worden, uw naam en adres, telefoonnummer, 
e-mail, geboortedatum, van welke vereniging(en) of 
organisatie(s) u lid bent en een korte motivatie. 

Wie zich tot een f ilosofische of ideologische 
strekking wil bekennen, neemt dit op in de 
kandidatuurstelling.

INFORMATIE OVER DE ADVIESRADEN

Wie meer wil weten, twijfelt of hij/zij wel in 
aanmerking komt, vragen heeft over de werking 
van een bepaalde raad, inhoud van het engagement 
of andere vragen heeft , kan de betreffende 
ondersteunende diensten contacteren.

Voor sommige raden gelden er bijkomende procedures of 
voorwaarden. Licht u tijdig in. Alle statuten zijn terug te 
vinden op www.jabbeke.be/bestuur/adviesraden 
en medebeheer.

Meer informatie - graag via mail naar gemeentehuis@jabbeke.be of bij:

Beheersorgaan bibliotheek   Peggy Truyen - 050/81 01 61
Cultuurraad      Jeroen Trybou - 050/81 02 05
Gecoro      Gabriël Acke - 050/81 01 23
Gezinsraad      Lindsay Viaene - 050/81 02 03
Jeugdraad      Stefaan Desmedt - 050/81 01 54
Middenstandsraad     Tine Rosseel - 050/81 01 32
Milieuraad      Nikolaas Croene - 050/81 01 33
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Ann Decuypere - 050/81 02 00
Seniorenraad     Chantal Denys - 050/81 01 85
Sportraad      Gino Jonckheere - 050/81 02 06
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NIEUWE SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN

Gemeentelijke adviesraden zijn een cruciaal element in de democratische werking van het bestuur. Via 
deze raden krijgt de bevolking immers ook inspraak in het beleid. Adviesraden hebben als functie het 
gemeentebestuur te adviseren bij de opmaak van het beleid. Ze zijn de vinger aan de pols van wat reilt 
en zeilt binnen de gemeente. Adviesraden kunnen, in samenwerking met de gemeente, ook zelf concrete 
projecten opstarten.

uu

PRIJSWIJZIGING IDENTITEITS- EN VREEMDELINGENKAARTEN

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken verhoogt vanaf 1 april 2013 de prijs die zij aan de gemeentebesturen 
aanrekent voor de elektronische identiteitskaarten. Dit gebeurt vanwege een stijging van de kostprijs voor de aanmaak.

Vanaf 1 april 2013 kost een elektronische identiteitskaart 15 euro in plaats van 12 euro. Ook de prijs voor de afgifte 
van een EID met een dringende procedure (levering binnen de 3 werkdagen, gerekend vanaf de dag ná aanvraag) en 
zéér dringende procedure (levering binnen de 2 werkdagen, gerekend vanaf de dag ná aanvraag) wordt vanuit Brussel 
verhoogd. 

De tarieven voor de spoedprocedure worden vanaf 1 april 2013 aangepast, 
namelijk 180 euro voor zeer dringende gevallen en 116 euro voor dring-
ende gevallen.

 Vanaf 1 april 2013 kost een Kids-ID 6 euro in plaats van 3 euro (elektro-
nisch identiteitsbewijs voor kinderen <12 jaar). De tarieven voor de spoed-
procedure worden vanaf 1 april 2013 aangepast, namelijk 173 euro voor 
zeer dringende gevallen en 109 euro voor dringende gevallen.

GERANT(E) VRIJETIJDSCENTRUM JABBEKE

Wegens beëindiging van de uitbating van de 
cafetaria van het Vrijetijdscentrum Jabbeke 
wordt gezocht naar een gerant(e) die vanaf 1 
april 2013 op zelfstandige basis de uitbating 
wil waarnemen.

Voor volledige informatie in verband met de 
contractvoorwaarden, het detail van de omzet 
en de wijze van kandidatuurstelling kunt u te-
recht bij de heer Birger Eeckeloo, gemeente-
huis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke, 
gemeentehuis@jabbeke.be, 050/81 01 35. De 
kandidaturen worden verwacht voor 1 maart 
2013.



uu
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Het schepencollege v.l.n.r.: tweede schepen Geert Deprée, vierde schepen Heidi Moyaert-Vanhaverbeke, eerste 
schepen Frank Casteleyn, burgemeester Daniël Vanhessche, OCMW-voorzitter Paul Storme, vijfde schepen Isabelle 
Louis, derde schepen Jan Pollet.

DE GEMEENTE ALS KLEINSTE EN OUDSTE BESTUURSNIVEAU 
VAN ONS LAND 

De gemeente is het  kleinste en oudste bestuursniveau in ons land. De oorsprong van de gemeenten gaat ver in de 
geschiedenis terug. Het waren oorspronkelijk plaatsen waar mensen gingen samenwonen, waar ze hun gemeenschap-
pelijke belangen konden behartigen en verdedigen, af en toe zelfs met een oorlog tussen 'gemeentenaren' als gevolg. 
Aanvankelijk beschikten de gemeenten over een verregaande autonomie.

Bij de onafhankelijkheid in 1830 
had de Belgische grondwetgever 

onmiddellijk aandacht voor het be-
staan van de Belgische gemeenten en 
provincies. België werd georganiseerd 
als een eenheidsstaat, maar met een 
decentralisatie van bevoegdheden 
naar de provincies en de gemeenten. 

Ons land kende dus van bij het be-
gin een nationale, een provinciale en 
een gemeentelijke overheid. Een hele 
tijd lang behielden de gemeenten hun 
statuut van voor de onafhankelijkheid. 

Pas in 1888 kwam er een specifiek Bel-
gische gemeentewet. Die paste in een 
langzame evolutie naar een sterker 
wordend centraal bestuur. Door een 
reeks grondwetsherzieningen in het 
laatste kwart van de 20e eeuw werd 
ons land omgevormd tot een federale 
staat met vijf bestuursniveaus: het fe-
derale niveau, het gemeenschaps- en 
gewestniveau, het provinciale niveau 
en het gemeentelijke niveau. Sedert 
2001 zijn de gewesten bevoegd voor 
het binnenlands bestuur en kunnen ze 
dus zelf bepalen hoe hun gemeenten 
en provincies worden bestuurd.  Het 
bestuur van een gemeente bestaat uit 
drie organen: een gemeenteraad, het 
college van burgemeester en sche-
penen (kortweg schepencollege) en 
een burgemeester. 

DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad is in feite een ge-
meentelijk parlement. Om de zes jaar 
worden er gemeenteraadsverkiezin-
gen gehouden om de leden van de 
gemeenteraad te kiezen.  Het aantal 
gemeenteraadsleden is afhankelijk van 
het inwonersaantal van de gemeente.
De gemeenteraad keurt de beleids-
voorstellen van het college van burge-
meester en schepenen goed of af. 

Op die manier worden de beslissin-
gen door de gemeenteraad genomen. 
Daarom is de gemeenteraad de wet-
gevende macht van een gemeente.
 
HET SCHEPENCOLLEGE

Een gemeente wordt bestuurd door 
een schepencollege. Het aantal 
schepenen hangt ook weer af van het 
aantal inwoners. Het schepencollege 
bereidt de beslissingen voor, die dan 
door de gemeenteraad goedgekeurd 
moeten worden. Zodra die goedkeu-
ring er is, moeten de schepenen die 
beslissingen ook uitvoeren. Daarom 
is het schepencollege de uitvoerende 
macht van een gemeente.  

DE BURGEMEESTER 

De burgemeester wordt door de 
meerderheid van de gemeenteraad 
voorgedragen, maar benoemd door 
het Vlaams gewest. Hij legt de eed af 
in handen van de gouverneur.  

Zijn takenpakket is omvangrijk: hij be-
hartigt de zaken van gemeentelijk be-
lang, hij is verantwoordelijk voor de 
veiligheid in de gemeente en boven-
dien is hij het hoofd van administra-
tieve  politie. 

Als eerste gezagdrager heeft de 
burgemeester verschillende taken 
van specifiek gemeentelijk belang:  
hij is automatisch voorzitter van 
het schepencollege en moet dus 
ook de leiding van de vergaderingen 
op zich nemen.  Daarnaast moet hij 
alle briefwisseling van de gemeente 
ondertekenen en staat hij in voor het 
aangaan van de verbintenissen van de 
gemeente. 

Als vertegenwoordiger van de 
regering in de gemeente is de burge-
meester onder meer belast met de 
uitvoering van wetten, decreten, en 
besluiten van alle hogere overheden, 
behalve als de uitvoering hiervan uit-
drukkelijk aan het college of de ge-
meenteraad toegewezen werd.

Er zijn in België 10 provincies en 589 gemeenten, waarvan 308 gemeenten in Vlaanderen.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

De gemeentelijke bevoegdheden zijn erg ruim en omvatten alles wat te maken heeft met het ‘ge-
meentelijk belang’, met andere woorden met de collectieve noden van de inwoners. De gemeente 
heeft op dat vlak een volheid van bevoegdheid. In theorie kan een gemeente alles doen wat haar niet 
is verboden, gaande van het bouwen van een sporthal tot het aanleggen van wegen. Bijzonder daarbij 
is dat de gemeente daarvoor ook grotendeels zelf instaat voor de belasting en de inning.

De gemeenten zijn bevoegd voor openbare werken, sociale bijstand, ordehandhaving, huisves-
ting, onderwijs, brandweer, bibliotheek, groendienst, sport, kinderopvang, huisafval, begraafplaatsen, 
ruimtelijke ordening, huisvesting en leefmilieu…

Ze staan bij deze projecten natuurlijk onder controle van de toezichthoudende instanties, namelijk 
de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies. 

De gemeenten moeten ook de taken uitvoeren die hen worden opgelegd door de hogere instan-
ties. Zo zijn ze vooral belast met politietaken, met het beheer van de burgerlijke stand en met het 
bijhouden van de bevolkingsregisters.

Het is ook op gemeentelijk niveau dat het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is 
opgericht, dat de maatschappelijke hulp verleent.

Gemeente en bestuur

HET SCHEPENCOLLEGE VANAF 2013



uu

BURGEMEESTER DANIËL VANHESSCHE (CD&V)
In 1989 stapte ik in de Jabbeekse politiek. Ik ben er 6 jaar OCMW–raadslid geweest en 
in 1995 werd ik gemeenteraadslid. In de volgende legislatuur werd ik schepen, in 2006 
verlengde ik dit mandaat om de laatste 2 jaren ervan het burgemeesterschap van Hendrik 
Bogaert over te nemen. Net voor kerstmis legde ik opnieuw de eed af als burgemeester.

Mijn politiek handelen vertrekt steeds vanuit een lange termijnvisie. Hoe bouwen we onze 
prachtige gemeente nog verder uit tot een bruisende parel die z’n gelijke niet kent? Met welk 
beleid kunnen we als gemeente blijven behoren tot de kop van het peloton? Deze vragen in-
spireren mij elke dag opnieuw en vormen de basis van duurzame beslissingen die positief zijn 

voor de huidige inwoners, maar ook voor de generaties die na ons komen. Maar politiek is voor mij meer dan enkel het 
nemen van beleidsbeslissingen vanuit het gemeentehuis. We moeten te midden de mensen staan en aanspreekbaar zijn. 
Sociaal dienstbetoon is steeds mijn handelsmerk geweest en ook in de toekomst mag u erop rekenen dat ik voor elke 
inwoner een luisterend oor zal bieden, ongeacht rang, stand of politieke kleur. Iedereen verdient een gelijke behandeling.

SCHEPEN FRANK CASTELEYN (CD&V)
Ik ben 57 jaar, woonachtig te Snellegem en ben gehuwd met Mieke Gilté en vader van 
drie kinderen, namelijk Kim, Piet en Tijl. Ik ben een geboren en getogen Snellegemnaar - 
nu Jabbekenaar die in zijn vrije tijd vooral bezig is met bier brouwen en het kweken van 
miniatuurezels. Beroepsmatig ben ik werkzaam bij Stock Van Houcke.

Als volksvriend tracht ik steeds iedereen te helpen en dat wil ik uiteraard naar de toe-
komst toe steeds blijven doen. 

SCHEPEN GEERT DEPRÉE  (CD&V)
Ik ben reeds 33 jaar gehuwd met Elsje Vandenheede, vader van zes kinderen en woonach-
tig te Jabbeke. Beroepsmatig ben ik tewerkgesteld bij Mercator Press. Mijn persoonlijke 
slogan is horen, zien en doen. Ik wil mij verder blijven inzetten voor de jonge gezinnen, 
want kinderen zijn van een onschatbare waarde in onze maatschappij. 

Veiligheid is daarom een aandachtspunt, maar ook sport en het sociale gebeuren in de 
gemeente zijn uitermate belangrijk. Sport is van groot belang in de opvoeding van onze 
kinderen, alleen of in team. Ook de 55+’er gaat voluit in het sporten of sportelen.  De 
vele sportverenigingen getuigen van een gezond verenigingsleven in de gemeente en dat 
moeten we blijven stimuleren. De toegankelijkheid tot onze openbare gebouwen, de voet-
paden, de parkeermogelijkheden,... voor minder mobiele personen is het niet altijd van-

zelfsprekend en het kan nog beter. Dit zullen we in de komende zes jaar van nabij opvolgen. De verkeersdrukte rond 
de scholen neemt elk jaar toe, maar toch moeten we een veilige omgeving voor onze schoolgaande kinderen kunnen 
blijven garanderen.

SCHEPEN HEIDI VANHAVERBEKE (CD&V)
Ik ben gehuwd met Marc Moyaert en ik ben moeder van Olivier, Philippe en Anne-Laure. 
Reeds 18 jaar ben ik schepen en op vandaag zijn mijn bevoegdheden cultuur, bibliotheken, 
emancipatie, gebouwen en woonbeleid. Met veel enthousiasme kijk ik uit naar de komende 
legislatuur, want nog steeds is politiek voor mij een uitdaging. Politiek gaat immers over 
hoe je de samenleving vorm kan geven zodat iedereen geluk vindt en kansen krijgt om 
zich te ontplooien. Politiek is boeiende gesprekken voeren en luisteren naar verhalen van 
mensen met grote en kleine problemen. Politiek is meehelpen om mensen zekerheden te 
bieden in een samenleving die alsmaar veeleisender wordt en waar steeds meer mensen 
uit de boot vallen. De voorbije legislatuur is heel wat gerealiseerd in Groot-Jabbeke, maar 
steeds moeten we blijven uitkijken wat nog voor verbetering vatbaar is, met een open blik 

naar de toekomst toe. Opkomen voor het welzijn van mensen is opkomen voor een sterkere samenleving waar we 
allemaal beter van worden.

SCHEPEN ISABELLE LOUIS (CD&V)
Ik woon te Varsenare, ben gehuwd met Jelle Accou en sinds 12/12/12 mama van Vince. In 
2001 studeerde ik af als bedrijfsvertaler aan de Mercator Hogeschool in Gent. Beroeps-
halve ben ik bediende bij de firma Aradec ramen en deuren te Brugge. 

Sinds 2 januari 2007 ben ik schepen in onze gemeente, met als bevoegdheden jeugd, 
toerisme, milieu, landinrichting, meldingskaarten en ontwikkelingssamenwerking. Deze le-
gislatuur deel ik een mandaat met Claudia Coudeville. Ik neem de periode tot 31/12/15 
waar met dezelfde bevoegdheden, aangevuld met de wijkgezelligheid. Zoals het een goede 
politica bekomt, voer ik graag beleid tussen de mensen, daar hoor en voel je nog altijd 
het beste wat er leeft in de gemeente. Ik maak graag tijd om af en toe een uurtje te gaan 

lopen, lees graag een goed boek en houd van lekker eten in goed gezelschap. Ik hecht zeer veel belang aan een nette 
gemeente, zowel boven- als ondergronds.
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SCHEPEN JAN POLLET (CD&V)
Ik ben 53 jaar, woonachtig te Snellegem en gehuwd met Katrien Kimpe. Samen hebben we 
twee dochters, Eline en Lore. Beroepsmatig verkoop en herstel ik grasmaaiers. 

In mijn vrije tijd hou ik vooral van fietsen, tennissen en sportvliegen.

Als schepen van openbare werken, middenstand, senioren, tewerkstelling en distributie-
netten wil ik mij opnieuw 100 procent inzetten voor de bevolking en er voor zorgen dat 
het in Jabbeke goed wonen is en blijft.

OCMW-VOORZITTER PAUL STORME (CD&V)
Ik ben 51 jaar en woon in Jabbeke. Ik ben gehuwd met Viviane Creyf en heb vijf kinderen: 
Wendy, Matthias, Cindy, Joyce en Jonathan. Ik werk reeds 26 jaar als CM-consulent bij de 
Christelijke Mutualiteit o.a. in het kantoor te Jabbeke. Sedert 2007 ben ik voorzitter van 
het OCMW Jabbeke.

Beroepshalve en in het OCMW word ik dagdagelijks geconfronteerd met mensen, die 
door ziekte of andere tegenslagen, financiële of sociale moeilijkheden hebben of proble-
men ondervinden om zich verder in de maatschappij te integreren. Samen met het per-
soneel van de sociale dienst en administratie OCMW hoop ik een oplossing te vinden 
voor de noden van elke Jabbekenaar.
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VOORZITTER GEMEENTERAAD PAUL VANDEN BUSSCHE 
(sp.a-Groen-plus)  

Ik ben 55 jaar, getrouwd met Piroska en papa van Famke (21) en Frieke (16). Wij wonen in 
Zerkegem. Van opleiding ben ik regent wiskunde-fysica maar ik ben al ruim tien jaar direc-
teur van de Middenschool 1 Oostende (www.middenschool1oostende.be), een secundaire 
school van het GO! die enkel de eerste graad aanbiedt.

Ik ben 13 jaar gemeenteraadslid en ik trok bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst van 
sp.a-Groen-plus (www.spagroenplusjabbeke.be). Als voorzitter van de  gemeenteraad wil ik 
vooral bruggen bouwen over de fracties heen en de democratische werking van de ge-
meenteraad bewaken en de constructieve discussie bevorderen. Wil je nog meer info over 
mij, surf dan eens naar .
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GEMEENTERAADSLID GEORGES LIEVENS (CD&V)
Ik ben woonachtig te Zerkegem en gehuwd met Rita Cappelle en heb een zoon, Tom. Ik 
ben gewezen schepen van het zelfstandige Zerkegem (voor de fusie) en gemeenteraadslid 
van Jabbeke sedert 1 januari 1977. In die 42 jaar gemeenteraad heb ik 7 burgemeesters (A-
lidoor Dekeyser, Alfons Cooleman, Albert Bogaert, Eric Gheeraert, Roland Verleye, Hendrik 
Bogaert en Daniël Vanhessche) en 82 collega-gemeenteraadsleden meegemaakt. Daarnaast 
ben ik stichter en voorzitter van ‘Sport en Ontspanning Zerkegem’, samensteller en uit-
gever van het informatiemaandblad, secretaris van VKSO Zerkegem, voorzitter van de N.S.B. 
Vriendenkring Zerkegem, bestuurslid van het Feestcomité Zerkegem en inrichter van de 
jaarlijkse Vlaamse Kermis. Sedert 2001 was ik tevens OCMW-raadslid en vertegenwoor-

digde ik de gemeente in bepaalde intercommunales. Ik heb een bijzondere interesse voor het sportgebeuren, in het 
bijzonder voetbal en het helpen bij diverse activiteiten, hoofdzakelijk in Zerkegem. Daarnaast heb ik een algemene 
interesse voor de noden van de inwoners van Jabbeke.

GEMEENTERAADSLID CLAUDIA COUDEVILLE (CD&V)
Ik ben woonachtig in de Legeweg 10, gehuwd met Luc Calleeuw en mama van Maarten 
(16) en Sander (14). Beroepshalve ben ik actief als accountant.  Ik ben reeds een tijdje 
actief in de politiek: 12 jaar als gemeenteraadslid en fractieleider en lid van het directie-
comité van IVBO. Tot eind 2012 maakte ik ook deel uit van de milieuraad, HOC/BOC, was 
voorzitster van de subsidiecommissie en commissaris bij de vzw Sportbeheer. Daarnaast 
ben ik actief in de ouderban van KSA Varsenare, in het bestuur van de Snellegemse KVLV-
dames en het bestuur van KFC Varsenare. 
Mijn interesses zijn heel uitgebreid maar ook wel een beetje specifiek: milieu (meer bepaald 
afvalbeleid), ruimtelijke ordening, financieel beleid en sport- en jeugdbeleid. Ik probeer 
zoveel als mogelijk buiten te komen, het is te zeggen onder de mensen. Natuurlijk omdat 

ik graag onder de mensen kom, maar ook omdat het belangrijk is als gemeenteraadslid te weten wat er leeft onder de 
mensen en in onze gemeente. Ik vind democratie heel essentieel en werk hier graag met volle inzet aan mee.

GEMEENTERAADSLID ANNIE VERMEIRE D’HOEDT(CD&V)
Ik woon in Varsenare, ben gehuwd met Julien Vermeire en mama van Peter en An. Naast 
gemeenteraadslid zetel ik in de politieraad, ben ik lid van diverse verenigingen en secre-
taris van de landelijke raad.  Door jullie vertrouwen mag ik verder meewerken aan een 
beleid dat openstaat voor overleg om zo het beste gemeenschappelijke belang te vinden. 
Zo moeten we blijven investeren in een betaalbare, nette gemeente met sterke aandacht 
voor mobiliteit en veiligheid voor iedereen, waarbij het project Varsenare-Noord de no-
dige aandacht om de mobiliteit van de dorpskern en de omgeving te sturen naar een 
goede ontsluiting vraagt. Als senior wil ik de zorgende dienstverlening meer bekendheid 
geven met speciale aandacht voor het zolang mogelijk thuiswonen mét ondersteuning 
van mantelzorg en mét inzet van beroepskrachten. De plaatselijke bedrijven en de open 
ruimte met de land- en tuinbouwbedrijven alle kansen geven binnen een milieuvriendelijke 

omgeving. De draaiende motor van onze leefbare samenleving zijn de vele vrijwilligers, van jeugd tot senior, cultuur en 
sport in allerlei verenigingen. Het zijn fundamenten voor een betere en veiliger leefomgeving, dit moeten we bescher-
men, verbeteren en blijven ondersteunen waar nodig. 
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GEMEENTERAADSLID JOËL ACKE (CD&V)
Ik ben een 58-jarige landbouwer (melkveehouder), woonachtig in de Oudenburgweg te 
Jabbeke, gehuwd met Christiane Cobbaert, vader van 2 dochters Karen en Kristel en 1 
zoon Jürgen. Twaalf jaar geleden zette ik mijn eerste stappen in de Jabbeekse gemeente-
raad. De interesse voor de gemeentepolitiek kreeg ik mee van thuis uit. Mijn vader was 
destijds immers ook actief in het gemeentebestuur.  Op gemeentelijk vlak gaat mijn groot-
ste aandacht uiteraard uit naar het landbouwbeleid, maar ook ruimtelijke ordening en 
mobiliteit staan bovenaan mijn lijst met belangrijke aandachtspunten. Daarnaast zou er in 
deze legislatuur verder werk moeten gemaakt worden van een verkeersveilige gemeente, 
zowel voor automobilisten, als voor fietsers en voetgangers. Door een goed onderhoud 
van de bestaande infrastructuur en behoud van de open ruimte moet  Jabbeke een ge-
meente zijn waar het voor jong en oud aangenaam leven is.
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GEMEENTERAADSLID SISKA LOYSON (CD&V)
Ik ben mama van Julie (16) en Louis (14) en woonachtig te Varsenare. Professioneel werk 
ik full-time bij Van Marcke. In de vorige legislatuur voerde ik het mandaat van schepen uit. 
Mijn aandachtspunten gaan naar een kwalitatief woonaanbod en betaalbare bouwgrond in 
toekomstige projecten en steun in het ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zones voor 
lokale bedrijven. Op die manier wil ik ook werk maken van werken in eigen streek. 

Als moeder weet ik hoe belangrijk kwalitatieve kinderopvang is. Een carrière mag niet ten 
koste zijn van de kinderen of omgekeerd. Er moet voldoende plaats zijn voor een echte 
thuis voor onze kinderen na school en gedurende de schoolvakanties. Het is al goed leven 
in Jabbeke, maar de levenskwaliteit kan nog verhogen. Een verzorgde, propere en groene 
woonomgeving is belangrijk voor een mooiere gemeente waar het nog beter leven is. 

Tevens blijf ik luisteren naar u. De ideeën en bekommernissen zijn belangrijk voor een mooie samenleving.

GEMEENTERAADSLID FRANKY DEREEPER (CD&V)
In 2000 werd ik gevraagd om op de lijst te staan en werd toen meteen verkozen. Politiek 
heeft mij altijd weten te boeien. Het sociaal contact met de mensen vind ik zeer belangrijk 
en ik zie ook veel parallellen met de bedrijfswereld. Het is hard knokken om overeind te 
blijven en beide vergen een groot doorzettingsvermogen. De politiek heeft de afgelopen 
jaren geen al te fraaie indruk nagelaten. Vooral de strubbelingen op nationaal vlak hebben 
hiertoe bijgedragen. Maar de politiek is  te belangrijk om het zomaar los te laten, ze stuurt 
in belangrijke mate onze samenleving. Er zal altijd nood zijn aan mensen die leiding geven, 
zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Ik denk dat we als politici naar de jongeren 
toe moeten stappen en hen laten beseffen dat iemand die zich politiek wil engageren en 
het goed meent wel degelijk respect kan afdwingen. Als ondernemer wil ik ook zo goed 

mogelijk de belangen van de Jabbeekse bedrijven verdedigen. Voldoende zuurstof voor onze ondernemingen, daar ga ik 
voor.

GEMEENTERAADSLID HENDRIK BOGAERT (CD&V)
Goed besturen is verstandig beslissen en met het hart op de juiste plaats. In Brussel pleit 
ik voor een verstandige aanpak. Een efficiënte overheid, snelle en vlotte dienstverlening, 
informatisering, goed gebruik van belastinggeld: dat is waar ik in mijn beleid als staatsse-
cretaris naar streef. Omdat een goed werkend overheidsapparaat onze burgers, onze 
bedrijven en onze economie ten goede komt.

In Jabbeke klopt mijn hart. Hier is het elke avond goed thuiskomen. We kennen en 
ontmoeten elkaar, bij activiteiten en evenementen. We leven goed samen en zorgen voor 
elkaar. Dat moeten we zo houden. Door verder met elkaar te blijven overleggen en sa-
men de juiste keuzes te maken. Door rekening te houden met iedereen maar ook met 

het algemeen belang. Samen met de nieuwe bestuursploeg zal ik mijn onverminderd voor Jabbeke blijven inzetten. Ter 
plaatse, maar ook vanuit Brussel. U kan op mij rekenen.

GEMEENTERAADSLID JACQUES MONTEYNE (sp.a-Groen-plus)
Ik ben Jacques Monteyne, gepensioneerd leraar, en zetel onafgebroken sedert 1982  tot op 
vandaag in de gemeenteraad voor sp.a waar ik tevens fractieleider ben. ‘Sociale ingesteldheid’ 
is voor mij al lang geen onbekende meer.  Dicht bij de burger staan, en naar de noden luis-
teren en helpen oplossen, daar hou ik van.

Veiligheid op alle vlakken geniet mijn prioriteit. In mijn vrije tijd kan ik genieten van sport 
(fietsen en wandelen) en van cultuur (film, toneel en lezen en beleven van WO I en WO II).
Om dit alles nog gezelliger te maken zijn culinair koken en wijn proeven niet aan mij voorbij 
gegaan. Wil je nog meer over mij weten, ga dan naar https://sites.google.com/site/jacquesmon-

teynejabbeke/.
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GEMEENTERAADSLID NADIA HENDRICKX (sp.a-Groen-plus)
Ik ben woonachtig te Varsenare, gehuwd met Bart Demeulemeester en heb 2 dochters, 
Sofie en Elke. Vanaf januari 2013 ben ik beroepsmatig kabinetsmedewerker van schepen 
Frank Vandevoorde (Brugge). Daarvoor was ik 18 jaar kabinetsmedewerker van de voor-
zitter van het OCMW Brugge. In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid van KFC Varsenare.

Mijn bijzondere interesses gaan naar samen werken aan de toekomst, een rechtvaardig fi-
nancieel beleid, sport en cultuur, ondernemen, communicatie met de bevolking (informatie 
verstrekken, doorsturen en betrekken in het bestuur), veiligheid, actief jeugdbeleid, sociaal 
beleid (opkomen voor de zwakkeren in onze maatschappij), kinderopvang, zorgaanbod en 
woongelegenheid.

GEMEENTERAADSLID LIES VAN ACKER (N-VA)
Ik ben 36 jaar en gehuwd met Rudi Theunisse en ben mama van Arthur (7) en Jules (4). 
Ik ben afkomstig uit Varsenare en beroepsmatig ben ik commercieel bediende. Ik hou van 
tennis en sporten in het algemeen, genieten met familie en vrienden en reizen. Veel mensen 
kennen mij nog uit mijn schooltijd in de Wassenaard, maar misschien nog meer als ‘levens-
lang’ lid van TC Logan in Jabbeke.  

Ik wil mij vooral inzetten voor de jeugd en voor de volgende generaties. Jabbeke moet 
aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen. We willen een warme, gezellige gemeente waar 
men betaalbaar kan wonen. Sport en het verenigingsleven zijn ook heel belangrijk voor 
mij. Het verenigingsleven moet via een doordacht subsidiebeleid door de gemeente onder-
steund worden. We moeten ons inzetten voor een sterk aanbod sport en ontspanning, dat 

sport voor iedereen toegankelijk maakt en aanzet tot een verhoogde participatie.

GEMEENTERAADSLID CAROLINE DAENEKINDT (N-VA)
Ik ben 50 jaar en woonachtig in Snellegem. Ik ben gehuwd met Paul Surmont en samen 
hebben we twee dochters. Sarah is 22 en heeft speciale aandacht nodig. Hannah is 17 en 
zit in haar laatste jaar Latijn-Moderne talen. Sedert m’n twaalfde woonde ik in Varsenare 
en dit tot aan mijn huwelijk. In 1991 verhuisden we naar Snellegem waar mijn man dan 
startte met zijn tandartspraktijk. Van opleiding ben ik onderwijzeres, dit beroep heb ik 
enkele jaren uitgeoefend. Nadien was ik jaren werkzaam in de banksector.  

Reeds jaren ben ik erg politiek geïnteresseerd, ook in de gemeentepolitiek. Nu ik verkozen 
ben tot gemeenteraadslid, krijg ik de kans mij verder in de gemeentepolitiek te verdiepen 
en iets te betekenen voor de inwoners van Jabbeke. Ruimtelijke ordening en sociaal beleid 
kunnen op mijn bijzondere aandacht rekenen. Tevens zal ik zetelen in de politieraad, een 

functie die ik eveneens met zeer veel enthousiasme zal waarnemen

GEMEENTERAADSLID LUC SLABBINCK (N-VA)
Ik ben gehuwd met Dominique Maenhout, vader van Charlotte en Olivier en grootvader 
van Maxence, Laurence en Aimeric en woon reeds 32 jaar in Snellegem. Ik ben al 35 jaar 
tewerkgesteld bij een bankinstelling.  Momenteel ben ik er kantoorverantwoordelijke. 
Sinds mijn jeugd voelde ik me sociaal betrokken, was ik lid van het leerlingenparlement, 
voorzitter van de homeraad aan de universiteit en voorzitter van het wijkcomité van de 
wijk Westmoere. Vanuit die sociale betrokkenheid ben ik in de politiek terecht gekomen. 
Na 10 jaar OCMW-raadslid te zijn geweest kwam ik nu op voor de gemeenteraad. Ik 
zal me verder gedreven inzetten, en in het bijzonder, voor al wat sociale huisvesting en 
senioren aanbelangt. Ik zal oppositie voeren niet als een ondankbare taak op me laten 
afkomen, maar zal er gebruik van maken om opbouwend mee te werken aan het beleid 
van de gemeente Jabbeke.

GEMEENTERAADSLID HAN VERMAUT (N-VA)
Ik ben gehuwd met Veerle Maes en papa van dochters Gaëlle en Manon. Ik hou van heel 
wat sporten en dit zowel actief als passief. Als beroep ben ik applicatiebeheerder en zelf-
standig ondernemer.

De gemeenteraad moet terug met een open, transparante en eerlijke mentaliteit politiek 
voeren. Jabbeke moet werk maken van een afbouw van de gemeenteschuld zonder daarbij 
de inwoners meer te belasten. Daarnaast heb ik ook aandacht voor de jongeren, want 
zij zijn de toekomst van Jabbeke. Ook senioren moeten zoveel mogelijk actief worden 
betrokken. Beiden verdienen een bepalende stem in het dagelijks beleid, waarbij gestreefd 
wordt naar een rijk en ruim vrijetijdsaanbod. Ontspanning, voor elk wat wils. De mogelijk-
heden van het nieuwe vrijetijdscentrum moeten maximaal benut worden. Er moet tevens 

gestreefd worden naar een objectief subsidiebeleid. Daarenboven moeten verenigingen mee betrokken worden bij de 
activiteiten van de gemeente. De bevolking moet actief gestimuleerd worden om straat- of buurtfeesten te organiseren. 
Een gezond ondernemersklimaat versterkt het ondernemerschap, daarom moet de gemeente voldoende mogelijk-
heden bieden voor bestaande en nieuwe bedrijven.

GEMEENTERAADSLID GEERT ORBIE (N-VA)
Ik ben 46 jaar en gehuwd met Brigit Callewaert en ben vader van Gorik (16), Mathilde 
(14), Pepijn (12) en Soetkin (9). Oorspronkelijk ben ik afkomstig van Brussel en was de 
mede-oprichter en eerste voorzitter van N-VA Jabbeke. Op vandaag ben ik woonachtig 
te Stalhille. Beroepsmatig ben ik mond-, kaak- en aangezichtschirurg in het AZ Dami-
aanziekenhuis te Oostende. Mijn vrije tijd besteed ik hoofdzakelijk aan zeilen, fietsen, de 
natuur, gastronomie en lezen (fictie en non-fictie).

Mijn aandachtspunten voor het beleid zijn transparantie, de inspraak van de burger, de 
financiële behoedzaamheid, de lokale economie, sport en vrije tijd, natuur en milieu, de 
integratie van de deelgemeenten en het versterken van het sociale weefsel.  

GEMEENTERAADSLID ANNEMIEKE DHAESE (CD&V)
In 1997 spoelde ik aan te Jabbeke. Als gegradueerde in de industriële chemie was ik 18 jaar 
tewerkgesteld bij de VMM, dienst Meetnetten en Onderzoek, waarbij de kwaliteit van wa-
ter werd gecontroleerd. Op vandaag ben ik sedert 5 jaar werkzaam als deskundige bij de 
Vlaamse Landmaatschappij, cel Handhaving. Sinds 2004 ben ik ondervoorzitter van CD&V. 
Na mijn deelname in 2006, was ik net niet verkozen, maar bleef mij de afgelopen zes jaar 
binnen de gemeente als voorzitter van het beheersorgaan Bibliotheek, als ondervoorzit-
ter van de GECORO en als lid van de milieuraad engageren. Ik hou van reizen, cultuur, 
koken,.. maar bovenal van toneel. Momenteel acteer ik bij ‘Theater Puur’. Mijn interesses 
gaan vooral uit naar wie is.. wat leeft.. en hoe denkt, voelt.. de Jabbekenaar zich? Hierbij 
wil ik voor alle inwoners een aanspreekpunt zijn met bijzondere aandacht voor veiligheid, 
mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening.

GEMEENTERAADSLID CINDY SABBE (CD&V)
Ik ben 19 jaar oud en studeer kantoortechnieken op zelfstandige basis via de examencom-
missie. Behalve in politiek ben ik ook geïnteresseerd in de modellen- en missenwereld. 
Als jongste gemeenteraadslid is het natuurlijk voor de hand liggend dat mijn interesses 
vooral bij de jeugd liggen. Mijn bedoelingen zijn vooral een luisterend oor te zijn voor 
alle jongeren. Als er jongeren zijn met problemen, kunnen ze altijd bij mij terecht om hun 
verhaal te doen en ook al zou ik niet direct kunnen helpen, ik wil altijd naar hun luisteren 
om een oplossing te vinden. Ook (groot)ouders kunnen altijd terecht bij mij als ze vragen 
of problemen hebben betreffende hun (klein)kinderen. Ik wil graag aantonen dat de jeugd 
zeker iets kan bereiken als je bereid bent ervoor te werken. Ik pleit ervoor dat wanneer 
je een droom hebt om iets te bereiken of te doen, je ervoor moet gaan.
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Burgemeester Daniël Vanhessche
Snellegemstraat 9
8490 Zerkegem
050/81 34 43
0473/91 82 01
daniel.vanhessche@pandora.be

Schepen Frank Casteleyn
Isenbaertstraat 105B
8490 Snellegem
0479/21 88 94
frank.snellegem@telenet.be

Schepen Geert Deprée
Koornblomme 4
8490 Jabbeke
050/81 29 60
0479/37.73.05
geert.depree@telenet.be

Schepen Jan Pollet
Gistelsteenweg 190
8490 Snellegem
050/38 61 26
0473/61 08 96
pollet.jan@telenet.be

Schepen Heidi Vanhaverbeke
Cathilleweg 159
8490 Stalhille
050/81 34 29
0476/40 49 86
heidi.vanhaverbeke@telenet.be

Schepen Isabelle Louis
Joorisstraat 13
8490 Varsenare
0478/36 82 67
isabelo31@hotmail.com

OCMW-voorzitter Paul Storme
Koornblomme 56
8490 Jabbeke
050/81 27 06
paul.storme@jabbeke.be

Voorzitter gemeenteraad Paul 
Vanden Bussche
Vedastusstraat 38
8490 Zerkegem
050/67 36 49
0498/92 27 49
paul.vanden.bussche@telenet.be

Gemeenteraadslid Georges Lievens
Vedastusstraat 25
8490 Zerkegem
050/81 44 73
0485/91 10 34
georges.lievens@pandora.be

Gemeenteraadslid Jacques Monteyne
Boekweitstraat 7
8490 Jabbeke
050/81 23 51
0475/55 75 98
jacques.monteyne@pandora.be

Gemeenteraadslid Hendrik Bogaert
Gistelsteenweg 385
8490 Jabbeke
050/68 64 18
0495/24 43 64
hendrik.bogaert@telenet.be

Gemeenteraadslid Claudia 
Coudeville
Legeweg 10
8490 Snellegem
050/39 57 70
0472/80 10 05
claudia.coudeville@pandora.be

Gemeenteraadslid Joël Acke
Oudenburgweg 50
8490 Varsenare
050/81 18 28
0478/72 11 36
joel.acke@telenet.be

Gemeenteraadslid Franky Dereeper
Aartrijksesteenweg 46
8490 Jabbeke
050/81 10 53
0475/42 67 13
voeders.dereepers@skynet.be

Gemeenteraadslid Siska Loyson
Joorisstraat 28
8490 Varsenare
050/38 90 63
0478/78 04 67
siskaloyson@gmail.com

Gemeenteraadslid Annie D’hoedt
Fazantendreef 4
8490 Varsenare
050/81 17 76
0498/16 38 36
annie.dhoedt@telenet.be

Gemeenteraadslid Luc Slabbinck
Westmoere 33
8490 Snellegem
050/81 22 76
0496/15 64 51
luc.slabbinck@n-va.be

Gemeenteraadslid Geert Orbie
Cathilleweg 3
8490 Stalhille
050/67 85 95
0486/42 07 75
geert.orbie@n-va.be

Gemeenteraadslid Lies Vanacker
Westernieuwweg 568
8490 Varsenare
0474/30 87 06
lies.vanacker@n-va.be

Gemeenteraadslid Annemieke 
Dhaese
Weststraat 7
8490 Jabbeke
050/81 50 81
annemieke.dhaese@skynet.be

Gemeenteraadslid Han Vermaut
Gerststraat 4
8490 Jabbeke
050/81 42 75
0497/53 18 29
han.vermaut@n-va.be

Gemeenteraadslid Caroline 
Daenekindt
Westmoere 2A
8490 Snellegem
050/81 44 19
0497/15 01 03
caroline.daenekindt@n-va.be

Gemeenteraadslid Nadia Hendrickx
Westernieuwweg 14
8490 Varsenare
050/39 00 03
nadiahendrickx@skynet.be

Gemeenteraadslid Cindy Sabbe
Cathilleweg 45
8490 Stalhille
050/81 19 23
cindysabbe@telenet.be

Eedaflegging gemeenteraadsleden op 2 januari 2013

EEDAFLEGGING VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN

MEER BEELDMATERIAAL

Meer beeldmateriaal kunt u terugvinden op de gemeentelijke website www.jabbeke.be en op de face-
bookpagina van de gemeente Jabbeke.

Burgemeester Daniël Vanhessche Schepen Frank Casteleyn Schepen Geert Deprée Schepen Jan Pollet

Schepen Heidi Vanhaverbeke Schepen Isabelle Louis OCMW-voorzitter Paul Storme Gemeenteraadsvoorzitter Paul 
Vanden Bussche

Gemeenteraadslid Georges Lievens Gemeenteraadslid Jacques 
Monteyne

Gemeenteraadslid Hendrik Bogaert Gemeenteraadslid Claudia 
Coudeville

Gemeenteraadslid Joel Acke Gemeenteraadslid Franky Dereeper Gemeenteraadslid Siska Loyson Gemeenteraadslid Annie D’hoedt

Gemeenteraadslid Luc Slabbinck Gemeenteraadslid Geert Orbie Gemeenteraadslid Lies Van Acker Gemeenteraadslid Annemieke 
Dhaese

Gemeenteraadslid Han Vermaut Gemeenteraadslid Caroline 
Daenekindt

Gemeenteraadslid Nadia 
Hendrickx
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DE VERKIEZINGEN ANDERS BELEEFD

Lang vóór 14 oktober waren een aantal mensen al intensief met de gemeenteraadsverkiezingen bezig. 
En dan hebben we het niet alleen over de kandidaten! Verkiezingen organiseren is een complexe 
aangelegenheid die een grondige voorbereiding vraagt.  Wij  interviewden Valerie Laleman : zij had als 
voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau een centrale rol in de organisatie van de verkiezingen.

u

VOORZITTER VAN HOOFDBUREAU WORDEN

Valerie Laleman: ‘ In april 2012 kreeg ik telefoon 
van de grif f ier van de rechtbank, die vroeg of ik 
voorzitter van het gemeentelijke hoofdbureau wilde 
worden. 

Echt verrast was ik niet , want als advocaat weet je 
dat je altijd wel een taak hebt bij de verkiezingen, 
meestal als voorzitter van een stem- of telbureau. 
Toen ik de opdracht aanvaardde, had ik er eerlijk 
gezegd wel nog geen idee van hoeveel erbij zou 
komen kijken.’

HOE AAN ZO’N OPDRACHT BEGINNEN?

Valerie Laleman: ‘Tijdens een eerste 
infovergadering op de rechtbank kregen we een 
lijvig naslagwerk, dat werd echt mijn ‘bijbel’ tijdens 
het hele verdere verloop. Ik kon gelukkig ook op de 
ervaring van de bijzitters rekenen. 

De samenstelling van het bureau - met secretaris 
en bijzitters en vervangers voor iedereen - was niet 
altijd zo evident. Omdat we een paar keer midden 
in de week moesten vergaderen, kreeg ik nooit een 
bureau met dezelfde samenstelling bijeen. 

Maar uiteindelijk hadden we een heel goed team, een 
mix van jarenlange ervaring en jong enthousiasme 
(lacht). Het was ook een geruststelling dat we op 
de gemeentelijke administratie konden terugvallen 
onder andere voor de software.’

Valerie Laleman  is als advocate gevestigd in Varsenare. Ze heeft 
alt i jd in Jabbeke gewoond en na haar lagere schoolt i jd in de 
Klimtoren studeerde ze achtereenvolgens in Brugge, Leuven en 
Parijs. Ze keerde terug naar haar roots, deed stage aan de balie in 
Brugge en begon acht jaar geleden als advocate in onze gemeente.

VALERIE LALEMAN

‘Vooral de sfeer is me bij-
gebleven. Het is best wel 
spannend in een hoofd-
bureau!’

HET GEMEENTELIJK HOOFDBUREAU

Iedereen kent wel de stem- en telbureaus, en heeft 
er misschien nog deel van uitgemaakt als voorzitter, 
secretaris of bijzitter. Daarnaast is er ook een 
gemeentelijk hoofdbureau, iets minder gekend bij 
het grote publiek maar wel het centrale knooppunt 
van de verkiezingen. 

Het heeft twee grote taken, namelijk 
kandidatenbeheer en resultatenbeheer. Vóór de 
verkiezingsdag aanvaardt het hoofdbureau de 
kandidaatstellingen en maakt de kieslijsten op. 
Het hoofdbureau kijkt toe op de werkzaamheden 
van de stem- en telbureaus. Op de verkiezingsdag 
verzamelt het hoofdbureau de resultaten en kondigt 
de verkiezingsuitslag af. 

De voorzitter stuurt de verkiezingsresultaten 
digitaal door naar de Vlaamse Regering, en daarna 
kan iedereen ze heel snel online raadplegen. 

DE TAKEN ALS VOORZITTER

Valerie Laleman: ‘ In september hebben we een 
zaterdag- en zondagnamiddag in het gemeentehuis 
gezeteld om de kandidatenlijsten in ontvangst te 
nemen. Alle lijsten moesten nauwkeurig gecheckt 
worden: zijn er evenveel vrouwen als mannen, 
voldoen de kandidaten aan alle voorwaarden, klopt 
de spelling van hun namen… Je kan het je niet 
permitteren dat er iemand tussen zit die om één 
of andere reden niet verkiesbaar zou zijn. Maar er 
heeft niemand bezwaar of beroep ingediend en het 
bureau kon de lijsten zonder problemen afsluiten 
en bekend maken.’

DE DAG VAN DE VERKIEZINGEN

Valerie Laleman: ‘Op 14 oktober ben ik in de 
voormiddag bij alle stembureaus langsgegaan om te 
kijken of alles goed verliep. In de namiddag, toen 
de telbureaus hun werk gedaan hadden, begon 
de zwaarste taak. De resultaten van alle bureaus 
moesten gecoördineerd en in een pv opgenomen 
worden en daarna online doorgestuurd naar Brussel, 
dat was zo rond 21 uur. Tegen 22 uur konden we 
al afronden. Veel hangt trouwens ook af van de 
andere stem- en telbureaus. Hoe overzichtelijker 
die werken, hoe makkelijker voor het hoofdbureau. 
Jabbeke stemt nog op papier, maar naar verwerking 
toe is er uiteindelijk niet zo veel verschil met 
digitaal stemmen.’ 

WAT ER IS BIJGEBLEVEN

Valerie Laleman:  ‘De sfeer! Het is best wel 
spannend in een hoofdbureau. Het valt bijvoorbeeld 
direct op als een kandidaat veel voorkeurstemmen 
behaalt . Als voorzitter van een stem- of telbureau 
heb je daar veel minder voeling mee omdat je 
natuurlijk maar de resultaten van één stem- of 
telbureau kent. Er is de adrenaline om voort te 
doen, het moet allemaal kloppen. In het hoofdbureau 
ben je de eerste die de uitslag kent , samen met de 
getuigen van de verschillende partijen. Als je in het 
kader van de verkiezingen aangeduid wordt , wil je 
er natuurlijk het beste van maken, maar dit jaar heb 
ik er toch met nog meer plezier naar toe geleefd. 
Dus ja, ze mogen me nog vragen (lacht).

Een succesvolle organisatie hangt natuurlijk van 
iedereen af. En er zijn veel mensen betrokken bij 
de verkiezingen, voor én achter de schermen. Ik 
wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken 
om nog eens iedereen te bedanken: voorzitters, 
secretarissen, bijzitters, de gemeentediensten, de 
mensen van de infrastructuur en zelfs de catering, 
want zo’n broodje doet echt deugd als je ’s avonds 
laat nog zit te tellen…’. 

‘Er is de adrenaline om 
voort te doen, het moet 
allemaal kloppen.’
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DRIE CATEGORIEËN

Voor uitbaters van cafés, feestzalen, f itnesscentra 
enz. of organisatoren van fuiven of andere 
muziekactiviteiten kan dit gevolgen hebben. In 
de nieuwe reglementering worden elektronisch 
versterkte muziekactiviteiten in drie categorieën 
ondergebracht , afhankelijk van het geluidsniveau. 

In ‘categorie 1’ is het maximale geluidsniveau kleiner 
of gelijk aan 85 dB(A) - geen vergunning nodig.

In ‘categorie 2’ is het groter dan 85 dB(A) en kleiner 
of gelijk aan 95 dB(A) - melding klasse 3.

In ‘categorie 3’ ligt het maximale geluidsniveau 
tussen 95 en 100 dB(A) - milieuvergunning klasse 2. 

AFWIJKING BIJ BIJZONDERE GELEGENHEDEN 
ENKEL NA TOESTEMMING GEMEENTE

Organisatoren van activiteiten met elektronische 
muziek moeten bepaalde geluidsnormen naleven, je 
leest er meer over op www.lne.be/geluidsnormen. 
Het geluidsniveau op een muziekactiviteit moet 
in principe kleiner of gelijk zijn dan 85 dB(A) 
LAeq,15min, dit is de wettelijke ondergrens voor 
het nemen van maatregelen. 

Als het initiatief plaatsvindt in openlucht of 
in een voor het publiek toegankelijke ruimte 
(zonder milieuvergunning voor permanente 
muziekactiviteiten) én het gaat om kermissen, 
carnaval, muziekfestivals, fuiven of andere 
bijzondere gelegenheden, dan kan bij de gemeente 
een afwijking worden gevraagd op de geluidsnormen 
tijdens een bepaalde periode.

Afhankelijk van het gewenste geluidsniveau, moet 
de organisator een aantal maatregelen nemen 
zoals het meten van het geluidsniveau met visuele 
indicatie geluidsniveau of zelfs het gratis ter 
beschikking stellen van oordopjes. Een afwijking 
dient te gebeuren via het daartoe bestemde 
aanvraagformulier en dit minstens 1 maand vóór 
de activiteit ingediend worden bij de gemeente. 
Het aanvraagformulier kunt u downloaden via de 
gemeentelijke website www.jabbeke.be.

Lees er alles over via http://www.jabbeke.be/
bestanden/15592.pdf.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Vanaf 1 januari 2013 wordt het kadastraal inkomen 
geschrapt als voorwaarde voor de toekenning van 
een verbeterings- en aanpassingspremie.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de ouderdomsvoorwaarde 
voor een woning om in aanmerking te komen voor 
een verbeteringspremie opgetrokken van 20 tot 
25 jaar. Daarmee wordt de ouderdomsvoorwaarde 
van de verbeteringspremie gelijkgeschakeld met de 
ouderdomsvoorwaarde van de renovatiepremie. 

Bij de renovatiepremie werd tot nu toe gesteld dat 
de werkzaamheden dienden uitgevoerd te worden 
door een geregistreerde aannemer. In navolging 
van het recente afschaffen van de verplichting tot 
registratie voor het verlaagd BTW-tarief, wordt de 
registratieverplichting binnen de renovatiepremie 
eveneens afgeschaft . Meer informatie kunt u vinden 
op www.wonenvlaanderen.be.

De gemeente geeft een aanvullende premie van 20% 
op de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie 
met een minimum van 100 euro en maximum 500 
euro per toegekende subsidie door Vlaanderen.

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

De aanvraag gemeentelijke aanvullende premie kan 
gebeuren na toekenning van de Vlaamse premie aan 
de hand van het aanvraagformulier gemeentelijke 
aanvullende premie. 

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van 
de gemeentelijke website www.jabbeke.be –
Leefomgeving/Leefmilieu/Subsidies.
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GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving 
over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek 
en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit 
met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met 
microfoons, versterkers ...) onder de regelgeving valt .

WIJZIGING VOORWAARDEN VERBETERINGS-, AANPASSINGS- 
EN RENOVATIEPREMIE

Op 26 oktober 2012 heeft de Vlaamse Regering haar def initieve goedkeuring gehecht aan de wijziging 
van de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie.

INZAMELING VAN OVERTOLLIGE SILOBANDEN

Landbouwers die hun (rundvee)activiteiten stopzetten, zitten vaak opgescheept met oude banden die 
ze jarenlang gebruikten om de plastic folie over het veevoer of de gras- en maïskuil op zijn plaats te 
houden.

De OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij) en 
Recytyre (het beheersorganisme voor afvalbanden) 
werkten, in samenwerking met de Boerenbond en 
ABS een actie uit die de landbouwers de gelegenheid 
geven om zich van de overtollige banden te ontdoen 
op een legale én betaalbare wijze. 

Hiervoor kan beroep gedaan worden op een 
belangrijke f inanciële tegemoetkoming, die wel 
alleen geldt voor banden van personenwagens, 
lichte bestelwagens en moto’s, telkens zonder velg.

WIE KOMT IN AANMERKING      

Voorlopig loopt dit project alleen in het Vlaamse 
Gewest en is het uitsluitend bestemd voor volledig 
gestopte landbouwers of voor landbouwers die 
gestopt zijn met hun rundveeactiviteit en nog 
minder dan 20 runderen hebben.

FINANCIERING

De landbouwer staat niet in voor het volledige 
bedrag. Tot 2/3 van de factuur wordt terugbetaald 
door de OVAM en Recytyre. Het aantal behandelde 
dossiers is wel beperkt tot zo’n 1500 per jaar en 
de aanvragen zullen worden behandeld volgens het 
“f irst in, f irst served”-principe. Wie het eerst komt, 
het eerst maalt! De actie loopt vanaf november 
2012 tot en met december 2015.

Meer informatie en het aanvraagformulier voor 
het bekomen van tegemoetkoming de kosten kunt 
u downloaden via  www.ovam.be/silobanden en 
www.recytyre.be/nl/landbouw.



BIN JABBEKE ZOEKT VRIJWILLIGE MEDEWERKERS

Het Buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen inwoners van Jabbeke, de lokale politie en het 
gemeentebestuur, dat het project mee helpt financieren. De bedoeling van het BIN is dat politie 
en inwoners beter en sneller met elkaar communiceren en zo het veiligheidsgevoel 
verhogen en misdrijven helpen voorkomen. Dit gebeurt via een communicatieschema 
tussen de politiediensten en de coördinator  van het BIN-netwerk die 
als spilfiguur optreedt.

Via telefonische berichten worden in een korte tijdspanne de BIN-
leden geïnformeerd, als er aanleiding bestaat tot preventief gedrag, 
waakzaamheid en opmerkzaamheid. Omgekeerd motiveert het 
Buurtinformatienetwerk de inwoners ook om bij vaststelling van abnormale 
feiten, gedragingen, personen,… hiervan dadelijk melding van te maken bij 
de politie. Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met de BIN-
coördinators Dirk Debruyne en Marc Sinnaeve via het telefoonnummer 0499/90 68 03, via 
mail binjabbeke@gmail.com of via de website www. buurtinformatienetwerken.be.

u
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HERVORMING RIJOPLEIDING CATEGORIE B

De rijopleiding voor het bekomen van een ‘rijbewijs’ Cat B,  is sedert 01/09/2006 grondig hervormd. De redenen 
hiertoe waren de opleiding goedkoper te maken, meer zelfstandigheid aan de dag te laten leggen en meer vertrouwen 
te kunnen schenken aan de in de hand genomen begeleiders. Twee procedures werden hiertoe uitgewerkt, met name 
de scholing d.m.v. een voorlopig rijbewijs B, met begeleider, geldig voor 36 maanden en de scholing d.m.v. een voorlopig 
rijbewijs B, zonder begeleider, geldig voor 18 maanden.

KORTE BERICHTEN

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

HET THEORETISCH EXAMEN

Vooraleer kan gestart worden met één van deze twee 
opleidingen moeten de kandidaten minstens 17 jaar oud 
en geslaagd zijn in een theoretisch examen over het 
wegverkeer. De theorie zelf moet niet noodzakelijk gevolgd 
worden aan een rijschool, maar mag ook zichzelf eigen 
gemaakt worden. Bij niet slagen kan dit een onbepaald 
aantal keer overgedaan worden.

Eenmaal geslaagd kan gekozen worden voor één van de 
twee mogelijke opleidingen, mits het theoretisch examen 
niet langer dan drie jaar geleden werd afgelegd. Na het 
slagen in het theoretisch examen volgt een stageperiode 
van minstens 3 maanden op basis van een voorlopig 
rijbewijs.

HET PRAKTIJKEXAMEN

Het praktijkexamen kan afgelegd worden na minimum 
3 maanden. Na 2 opeenvolgende mislukkingen moet de 
kandidaat 6 uur praktijkles volgen in een erkende rijschool. 
De rijschool vermeldt dit op het voorlopig rijbewijs.

OVERSCHAKELEN TUSSEN MODELLEN:

Men kan binnen de 3 jaar na het theoretisch examen, 
overgaan van een scholing zonder naar scholing met 
begeleider. Het model zonder begeleider echter kan maar 
éénmaal verkregen worden.

RIJDEN

In beide procedures is het zo, dat het voor de kandidaat 
verboden is te rijden van 22.00 uur tot 06.00 uur op 
vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke 
feestdagen en  op de feestdagen zelf.

VOORLOPIG RIJBEWIJS B MET BEGELEIDER

Dit kan bekomen worden vanaf de leeftijd van 17 jaar en 
is drie jaar geldig, vanaf datum van afgifte. De naam van de 
begeleider wordt niet meer vermeld.

Een begeleider moet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden 
en minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Belgisch 
of Europees rijbewijs categorie B, mag niet vervallen 
zijn van het recht tot sturen, noch gedurende de drie 
afgelopen jaren een vervallenverklaring hebben gehad (in 
voorkomend geval, moet de kandidaat-begeleider voldaan 
hebben aan herstelonderzoeken en/of examens). Een 
begeleider mag geen vergoeding vragen (uitgezonderd 
gebrevetteerde instructeurs) en er mag enkel op het 
Belgisch grondgebied geoefend worden.

Het voertuig moet voorzien zijn van het L-teken op de 
achterruit, voorzien van een achteruitkijkspiegel voor de 
begeleider en de parkeerrem moet gemakkelijk bereikbaar 
zijn.

VOORLOPIG RIJBEWIJS B ZONDER BEGELEIDER

Dit kan bekomen worden vanaf de leeftijd van 18 jaar. 
De kandidaat moet 20 uren praktijkonderricht gevolgd 
hebben in een erkende rijschool, in het bezit zijn van een 
bekwaamheidsattest, afgeleverd door de rijschool en mag 
vergezeld zijn van één passagier van minstens 24 jaar oud, 
die zelf houder dient te zijn van een  rijbewijs categorie B.

Het voertuig moet achteraan voorzien zijn van het 
L-teken. Het voorlopig rijbewijs is niet hernieuwbaar of 
verlengbaar. Bij verloop van de geldigheidsduur kan enkel 
nog een voorlopig rijbewijs, met begeleider verkregen 
worden. 

Noël Van Daele

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING STELT NIEUW TARIEF IN

Het drinkwatertarief is één van de 
elementen van uw waterfactuur, naast de 
bijdragen voor afvoer en zuivering. Het 
drinkwatertarief bestaat uit een vaste 
vergoeding en een tarief per kubieke 
meter drinkwater dat u gebruikt. Vanaf 1 
november 2012 hanteerde de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening voor 
haar provinciale waterdiensten in West-
Vlaanderen een nieuw drinkwatertarief 
van 2,07 euro/m’. De vaste vergoeding 
blijft 46,79 euro. Dit nieuwe tarief 
werd toegestaan door de Federale 
Overheidsdienst Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie, Regulering en 
Organisatie van de Markt,

Deze tariefaanpassing is het gevolg van een belasting op de winning van grondwater die het Waalse Gewest recent heeft 
ingevoerd. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening koopt een deel van haar drinkwater aan in Wallonië. Het 
spreekt voor zich dat u nog steeds jaarlijks 15.000 liter drinkwater per persoon gratis kan verbruiken of met andere 
woorden meer dan 40 liter per gezinslid per dag. U betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering.

ENKELE WINTERTIPS

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die 
 zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet echter niet alle leidingen 
 leeg te laten lopen. Draai alle kranen open nadat u de hoofdkraan heeft dichtgedraaid.
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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.

Op vrijdag 30 november werd het Romain Maesjaar, 
dat bol stond van tal van activiteiten, afgesloten. Op 
28 april 1935 verbaasde de kleine Zerkegemnaar 
vriend en vijand door van de eerste tot en met de 
laatste dag van de Ronde van Frankrijk in het geel 
te rijden. 

Enkele van de hoogtepunten van het Romain Maes-
jaar waren de doortocht van de Ronde van Vlaan-
deren door Zerkegem,  de permanente fietsroute, de 
uitgifte ‘K en stief goe gereen’ en de unieke tentoon-
stelling over het leven van Romain Maes.

Op zondag 18 december kwam de Sint opnieuw 
alle kinderen van Jabbeke persoonlijk groeten. Meer 
dan tweehonderd enthousiastelingen schreven zich 
in. 

Na de aanmering ter hoogte van Stalhillebrug, 
vergezelden de Sint en zijn Zwarte Pieten de aan-
wezigen naar het nieuwe vrijetijdscentrum te Jab-
beke.

Iedereen kon bij de Sint op schoot en kreeg talrijke 
verrassingen. Voor de gelegenheid was de voetbal-
zaal van het vrijetijdscentrum omgetoverd tot een 
heus speeldorp.

Op initiatief van het gemeentebestuur, de milieuraad, 
Natuurpunt en het Regionaal Landschap Houtland 
werd op zaterdag 17 november tijdens de Dag van 
de Natuur de Speelplekke aangeplant en ingericht. 
Het gaat om een terrein restgrond voor speelnatuur 
aan de Zilverstraat. Heel wat vrijwilligers kwamen 
een handje helpen. 

u

De internationale borstkankermaand is afgelopen. In september en oktober nam ook het OCMW Jabbeke deel aan ‘Actie 2012’. Er werden kaartjes en 
affiches verspreid en daarbovenop organiseerde het OCMW Jabbeke extra activiteiten om borstkankerscreening in de kijker te zetten, zoals de interactieve 
tentoonstelling in het Vrijetijdscentrum Jabbeke, een individuele uitnodiging naar de doelgroep binnen Jabbeke, een voordracht van Christel Van Dyck en dr. 
Martens, …
 
Om het OCMW Jabbeke te belonen voor haar inzet en als ‘afsluiter’ van Actie 2012 wenste men vanuit het Logo Brugge-Oostende graag een certificaat 
te overhandigen. Dit certificaat werd gemaakt door Ilah, een cartooniste die in het verleden al meermaals als cartooniste haar medewerking verleende bij 
projecten rond borstkankerscreening.. De overhandiging van dit certificaat gebeurde op donderdag 6 december 2012 om 14u in het OCMW Jabbeke.
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Ik wens het volgende te melden (geef een duidelijke omschrijving van de aard en de plaats 
van het probleem). Online melden kan via www.jabbeke.be - e-loket - meldingskaart - of 
via mailbericht naar gemeentehuis@jabbeke.be

naam:

Op woensdag 2 januari vond de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats. Alle gemeente-
raadsleden legden de eed af in handen van de burgemeester.. V.l.n.r.: Annie D’hoedt, Geert Deprée, Joël 
Acke, Claudia Coudeville, Caroline Daenekindt, Frank Casteleyn, Franky Dereeper, Luc Slabbinck, Paul Vanden 
Bussche, Lies Van Acker, Paul Storme, Geert Orbie, Nadia Hendrickx, Daniël Vanhessche, Han Vermaut, Geor-
ges Lievens, Heidi Vanhaverbeke, Annemieke Dhaese, Siska Loyson, Jan Pollet, Hendrik Bogaert, Jacques Mon-
teyne en Isabelle Louis.


