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1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
Raadslid Caroline Daenekindt heeft opmerkingen over het verslag van de vorige zitting. Het gaat 
daarbij niet om een debat achteraf, maar wel om het antwoord op de gestelde vragen. Er werd in de 
vorige zitting geantwoord dat er maar 1 vergunning voor het toestaan van geluid werd afgeleverd. Als 
er op voorhand formeel een vraag gesteld wordt dan is er het recht van antwoord hierover. Het raadslid 
eist dat het antwoord vermeld wordt in de notulen. 
 
Schepen Jan Pollet antwoordt dat vorige maand 1 vergunning afgeleverd was en dat er nu reeds 2 
vergunningen zijn. 
 
Schepen Deprée vult aan dat de personen die ijs verkopen op het grondgebied wel in het bezit zijn van 
een leurderskaart, maar dat het voor hen vermoedelijk niet geweten was dat ook een vergunning moest 
verkregen worden om geluid te maken. 
 
De burgemeester merkt op dat er in het verleden weinig discussie geweest is rond het opnemen van het 
debat in de notulering. Het is niet de bedoeling om iedere punt of komma in de notulen op te nemen. 
 
Door de gemeentesecretaris wordt voorgesteld om de notulen aan te passen waar bij het antwoord op 
vraag nr. 1 toegevoegd wordt: “Er is 1 handelaar die van het schepencollege een vergunning bekomen 
heeft voor geluidsreproductie”. 
 
De gemeenteraad geeft verder zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 8 
juni 2015. 
 
 
2 Reglementen - subsidiereglement naar aanleiding van de aankoop van defibrillatoren door 
verenigingen 
 
DEBAT 
 
Raadslid Geert Orbie merkt op dat het meest kritische punt het onderhoud is van een AED-toestel. Een 
toestel dat geen onderhoud gekregen heeft, kan bij het niet functioneren nog gevaarlijker zijn dan geen 
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toestel. Het raadslid stelt voor om als een afschrift bekomen wordt van de controle van het toestel dan 
pas een financiële tussenkomst te geven. De gemeente kan ergens mee verantwoordelijk zijn omdat er 
gesubsidieerd wordt. Wanneer bv. een nieuw bestuur in de vereniging wordt aangesteld, bestaat het 
gevaar dat het toestel niet meer onderhouden wordt en dat veroorzaakt een gevaarlijke situatie. 
 
De burgemeester merkt op dat dit ook opgenomen is onder punt 2 van dit reglement. Het onderhoud 
mag niet afhankelijk zijn van de personen die in een bestuur van een vereniging zetelen. Er moeten 
afspraken hierover gemaakt worden met de vereniging.  
 
Raadslid Jan Talloen vraagt naar de mogelijkheid om een subsidie voorwaardelijk toe te kennen. 
 
De burgemeester vult aan dat eenmaal de subsidie gegeven wordt er geen voorwaarden kunnen 
opgelegd worden. Op het ogenblik dat het toestel aangekocht wordt, moet betaald worden. 
 
Raadslid Geert Orbie merkt verder op dat het eventueel interessant kan zijn dat opgelegd wordt aan de 
vereniging dat een kopie van het onderhoud moet aangeleverd worden aan het bestuur. 
 
Raadslid Claudia Coudeville vult aan dat misschien moet opgelegd worden dat jaarlijks een bewijs van 
onderhoud moet aangeleverd worden of dat er een bedrag van de subsidie zal afgenomen worden. 
 
BEHANDELING 
 
Een automatische externe defibrillator (AED) is een medisch apparaat dat wordt gebruikt in 
noodsituaties voor mensen die een plotselinge hartstilstand krijgen. De defibrillator stuurt een schok 
aan het hart van de persoon, met het doel van het hart her op te starten. 
 
In 2008 engageerde de gemeente Jabbeke zich als gezonde gemeente en plaatste toen al vijf AED-
toestellen: aan gemeentehuis Jabbeke, zaal de Schelpe te Snellegem, zaal Swaeneburg te Stalhille, 
SPC Hof van Straeten te Varsenare en zaal Sarkoheem te Zerkegem.  
In 2012 werd bij de ingebruikname van het Vrijetijdscentrum Jabbeke een bijkomend exemplaar 
geplaatst. 
 
De plaatsing is strategisch zodat de toestellen voor het overgrote deel van de Jabbeekse bevolking 
binnen de cruciale 5 minuten bereikbaar zijn.  
 
De 6 toestellen worden maandelijks geïnspecteerd door een personeelslid en dit in het kader van een 
samenwerkingscontract met het Rode Kruis. Recent is er ook op het vlak van reanimatie voor de kern 
Jabbeke een verbetering met betrekking tot de aanrijtijden via de ambulances van de Civiele 
Bescherming die in het bezit zijn van een dergelijk toestel. 
 
Nu is er een vraag van de Voetbalfederatie Vlaanderen (319185) ten aanzien van de sportclubs, 
waarbij na recente media-aandacht, door de federatie voorgesteld wordt om zelf AED-toestellen te 
plaatsen. 
 
Op zich kan het initiatief om bijkomende AED's te installeren op initiatief van sportclubs alleen maar 
toegejuicht worden. Voor een AED is het echter noodzakelijk om maandelijks een controle op de 
goede staat en werking van het toestel uit te voeren en dit te registreren in een logboek. De 
administratie en rapportering hieromtrent dient goed te gebeuren en bijgehouden te worden. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar van de AED. 
 
De vraag die aan het beleid dus voorligt is of er noodzaak is om de gemeentelijke beleidslijn ten 
aanzien van AED-toestellen aan te passen. Nu werd gekozen voor een volledige dekking met een 
centrale en publieke plaatsing in elke deelkern en een maandelijkse opvolging via de gemeente. 
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Hier is er de vraag om toestellen te plaatsen op voorstel van een sportclub, waarbij dan private 
onderhoudscontracten worden afgesloten en de toestellen mogelijks geplaatst worden in een voor de 
club voorbehouden omgeving. 
 
Een bijkomende plaatsing voor rekening van de gemeente Jabbeke vereist ook bijkomend toezicht en 
het opnemen van de verantwoordelijkheid voor de goede staat en de werking van het toestel. 
 
In die omstandigheid wordt door het schepencollege de volgende beleidslijn voorgesteld aan de 
gemeenteraad: 
(1) het behoud van de bestaande AED-toestellen en de procedures voor onderhoud en nazicht. De 

gemeente maakt hiervoor toepassing van het type AED type Lifepak Cr plus AED. 
(2) met betrekking tot private verzoeken van sportclubs of verenigingen in het algemeen wordt 

voorgesteld om te beperken tot een subsidiërende tussenkomst. Daarbij wordt een regeling 
voorgesteld als volgt: 

 - de gemeente komt subsidiërend tussen voor een bedrag van 50% voor de kosten van aanschaf en 
met een maximum van 500 euro 

 - de vereniging in de naam van haar rechtspersoon of in naam van een voor haar optredende 
verantwoordelijke blijft eigenaar van het toestel en zorgt voor het onderhoud en de goede werking 

 - de vereniging zorgt voor een zo goed als mogelijk publiek bereikbare plaatsing, hetzij door de 
plaatsing op de buitenmuur van het gebruikte gemeentelokaal, hetzij door een plaatsing op de 
rand van het eigendom en bereikbaar vanaf de straatzijde. 

 
De gemeente Jabbeke wil nu ook de instellingen, organisaties en verenigingen stimuleren om 
defibrillatoren te plaatsen. 
 
BESLUIT: 
 
Voorstel van subsidiereglement: 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. AED: Automatische Externe Defibrillator met daarbij een weerbestendig kastje. 
b. subsidie AED: een subsidie die verstrekt wordt aan instellingen, organisaties en verenigingen die 

erkend zijn door het schepencollege en in aanmerking komen voor subsidie en op grondgebied 
Jabbeke gevestigd zijn; 

c. subsidieaanvrager: de instellingen, organisaties en verenigingen die subsidie aanvragen; 
d.  subsidieaanvraag: de aanvraag om subsidievaststelling; 
 
Voorwaarden subsidie AED 
 
Artikel 2 
1. De subsidie AED is een subsidie die verstrekt wordt aan de subsidieaanvrager voor het aankopen 

van een AED. 
2. De subsidieaanvraag dient aan de volgende vereisten te voldoen: 
 a. Een afschrift van de factuur voor de AED waaruit in ieder geval blijkt dat het gaat om een 

volautomatische AED. 
 b. Een lijst met namen van minimaal 10 personen die lid zijn van de instelling, organisatie of 

vereniging dan wel als vrijwilliger of werkzaam zijn binnen de instelling, organisatie of 
vereniging en die een opleiding genoten hebben hoe men een AED gebruikt. 

 c. Een situatieschets waarop de locatie van de AED is aangegeven en waaruit duidelijk blijkt dat 
de AED voor iedereen 24 uur per dag beschikbaar is vanaf het openbaar domein van de 
gemeente Jabbeke. 

GEMEENTERAAD



Ontwerp notulen gemeenteraad 13 juli 2015 – pagina 4 
 

3. De instelling, organisatie of vereniging in de naam van haar rechtspersoon of in naam van een voor 
haar optredende verantwoordelijke blijft eigenaar van het toestel en zorgt voor het onderhoud en de 
goede werking. 

4. De instelling, organisatie of vereniging zorgt voor een zo goed als mogelijk publiek bereikbare 
plaatsing, hetzij door de plaatsing op de buitenmuur van het gebruikte lokaal, hetzij door een 
plaatsing op de rand van het eigendom en bereikbaar vanaf de straatzijde. 

5. Indien de AED wordt verplaatst dan wel niet meer wordt gebruikt, meldt de subsidieaanvrager dit 
zo spoedig mogelijk aan het schepencollege. 

 
Vereisten voor een subsidieaanvraag 
 
Artikel 3 
Een aanvraag om een subsidie moet bij het schepencollege worden ingediend. Het schepencollege stelt 
de subsidie AED vast. 
 
Artikel 4 
De subsidie AED bedraagt maximaal 50% voor de kosten met een maximum van 500 euro per 
subsidieaanvraag. 
 
Weigeringsgronden subsidieverlening 
 
Artikel 5 
De subsidie AED kan worden geweigerd als er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de 
locatie van de AED ongeschikt is of indien er reeds een door de gemeente geplaatst, erkend of 
gesubsidieerd AED-toestel aanwezig is in de onmiddellijke nabijheid. 
 
 
3 Reglementen - subsidiereglement afkoppeling van huishoudelijk afvalwater bij gescheiden 
riolering - intrekking 
 
De gemeenteraad, 
 
(1) Er is de beslissing van de gemeenteraad van 6 oktober 2014 waarbij goedkeuring werd gegeven 
voor een gemeentelijke subsidieregeling bij de afkoppeling van hemelwater op privaat domein bij de 
aanleg van een nieuwe gescheiden riolering in de straat. 
 
Het subsidiereglement dat enkel van toepassing is bij gesubsidieerde projecten, werd verantwoord 
wegens het feit dat de belangrijke door de gemeente te ontvangen subsidie afhankelijk is van de 
volledige en onmiddellijke afkoppeling van alle aanpalende woningen.  
 
Het reglement heeft op vandaag nog geen toepassing gekregen. Een eerste dossier in die zin volgt naar 
aanleiding van de verwachte rioleringsprojecten in de Noordstraat en een klein deel van de 
Stationsstraat. 
 
Bij de voorbereiding van enkele niet-gesubsidieerde rioleringsdossiers (Popstaelstraat - 
Gistelsteenweg Varsenare - Aartrijksesteenweg) wordt opnieuw de vraag gesteld naar de 
gemeentelijke aanpak ten aanzien van aangelanden.  
 
Vooreerst wordt door de gemeente bij die werken en dit voor alle aanpalende woningen en bedrijven 
een afkoppelingsadvies verleend. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 500 euro en zijn vrijblijvend 
door de aanpalende te gebruiken voor de private realisatie.  
 
Het is een argument dat aan de zijde van inwoners er weinig onderscheid is tussen gesubsidieerde en 
niet-gesubsidieerde rioleringswerken van de gemeente. 
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Er zijn een belangrijk aantal elementen om de subsidiëring niet aan te houden: 
- de realisatie van de aansluiting op de riolering is een private verplichting en de overheid kan daar 

niet in tussenkomen. Vroeg of laat moet voor elke woning hierin voorzien worden zodat 
subsidiëring geen zin heeft.  

- vermoedelijk zijn er over het grondgebied al ongeveer de helft van de woningen voorzien van een 
gescheiden systeem. Hiervoor werd niet gesubsidieerd. Met de invoering van een gemeentelijke 
subsidie betalen die inwoners 2 keer.  

- de bestaande subsidie doortrekken over alle rioleringsdossiers is een grote inspanning 
(vermoedelijk in deze legislatuur een 300-tal woningen waarvan de helft te subsidiëren à 1000 
euro). 

- de kosten van afkoppelingsadvies, 500 euro, verhoogd met een subsidie van 1000 euro per af te 
koppelen woning is niet in verhouding met het gemeentelijk beleid ten aanzien van diegene die een 
individuele behandelingsinstallatie (IBA) moeten bouwen (gemeentelijke subsidie van ook 1500 
euro maar met de blijvende last om in te staan voor het jaarlijks onderhoud). 

 
Aldus wordt voorgesteld om het besluit van de gemeenteraad van 6 oktober 2014 houdende een 
gemeentelijk subsidiereglement voor de afkoppeling van huishoudelijk afvalwater en regenwater bij 
de aanleg van een nieuwe gescheiden riolering in te trekken. 
 
 
(2) Bij beslissing van diezelfde gemeenteraad werd ook een belasting van 1000 euro geheven op het 
niet afkoppelen van hemelwater volgens de Vlarem-wetgeving bij gebouwen en percelen gelegen in 
een straat waar de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel is gebeurd en afkoppeling verplicht is 
zoals voorzien in de Vlarem-wetgeving. 
 
Die belasting was ingegeven door hetzelfde onderliggende argument: de verplichte afkoppeling tegen 
vaste datum, die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd, om de gemeentelijke subsidie bij de 
rioleringswerken te kunnen bekomen. De belasting werd aldus enkel geheven ten aanzien van "de 
eigenaar van een geheel of gedeeltelijk verhard perceel of gebouw, die naar aanleiding van de aanleg 
van een gescheiden rioleringsstelsel met een verplichte afkoppeling tegen vaste datum die door de 
Vlaamse overheid wordt opgelegd, het hemelwater niet afkoppelt overeenkomstig de Vlarem-
wetgeving of wanneer wordt vastgesteld dat afkoppeling op privéterrein door de eigenaar niet is 
uitgevoerd overeenkomstig de Vlarem-wetgeving of gewijzigd werd zodat de situatie niet langer 
voldoet aan de Vlarem-wetgeving". 
 
Ook voor dit reglement is er nog geen toepassing. De eerste toepassing wordt pas verwacht vanaf 
2017.  
 
Aldus zal voorgesteld worden om ook dit reglement te herzien n.a.v. de herziening van het 
belastingreglement eind dit jaar. Dit geeft de tijd om een passend onderzoek te voeren. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraadsbeslissing van 6 oktober 2014 houdende de subsidiëring voor het gescheiden 
afkoppelen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater op privaat domein, wordt ingetrokken. 
 
 
4 Adviesraden - GECORO - wijziging samenstelling - herneming 
 
Op 8 juni 2015 werd door de gemeenteraad beslist om de procedure voor vacantverklaring voor de 
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vervanging van een lid van GECORO Jabbeke, te starten. 
 
Via schrijven van 19 maart 2015 had een effectief lid als vertegenwoordiger van de verenigingen van 
werkgevers, handelaars en zelfstandigen zijn kandidatuurstelling ingetrokken voor de GECORO. Aan 
de gemeenteraad werd gevraagd om een plaatsvervanger aan te duiden. 
 
Nu laat … weten dat het niet de bedoeling was om ontslag te nemen uit de GECORO en dat hij niet op 
de hoogte was van het feit dat hij zijn opvolger voor onbepaalde of bepaalde tijd zelf kon afvaardigen. 
 
… bevestigt dat hij zelf lid wenst te blijven van de GECORO. 
 
Aldus wordt voorgesteld om de beslissing van 8 juni 2015, houdende de vacantverklaring in te 
trekken. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad beslist om haar besluit van 8 juni 2015, houdende de vacantverklaring voor de 
vervanging van een lid van GECORO Jabbeke, in te trekken. 
 
 
5 Archief - oprichten van een binnengemeentelijke archiefdienst en afsluiten van een 
samenwerkingsakkoord tussen gemeente en OCMW op het vlak van archiefbeheer - 
goedkeuring 
 
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
 
Gelet op de archiefwet van 24 juni 1955, zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen 
van 6 mei 2009 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking van 9 juli 2010 en het 
besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer; 
 
Gelet op artikel 57 §4 van het gemeentedecreet dat het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk stelt voor de zorg over het gemeentearchief; 
 
Gelet op artikel 89 van het gemeentedecreet dat de gemeentesecretaris aanstelt als organisator van het 
beheer van het gemeentearchief; 
 
Gelet op artikel 271 van het gemeentedecreet waarbij beheersovereenkomsten kunnen worden 
gesloten tussen gemeente en OCMW over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten; 
 
Gelet op het provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer in West-
Vlaanderen van 30 april 2014; 
 
Gelet op de brief van de bevoegde gedeputeerde van 9 maart 2015 waarin aandacht wordt gevraagd 
voor de lokale archiefproblematiek en voor enkele provinciale stimulerende maatregelen, in het 
bijzonder het voornoemde subsidiereglement; 
 
Aan OCMW Jabbeke wordt gevraagd om instemming te willen verlenen aan het voorstel tot 
samenwerking met de gemeente op het gebied van archiefbeheer en archiefoverdracht; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van akkoord voor samenwerking op het vlak van archiefbeheer en 
archiefoverdracht: 
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"Akkoord voor samenwerking inzake archiefbeheer en archiefoverdracht 
 
Tussen, 
 
De gemeente Jabbeke,  
met zetel te 8490 Jabbeke, Dorpsstraat 3, 
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met name Daniël Vanhessche, 
burgemeester, en Gabriël Acke, gemeentesecretaris,  
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van (datum in te vullen) 2015, 
 
En 
 
Het OCMW van Jabbeke,  
met zetel te 8490 Jabbeke, Caverstraat 16,  
vertegenwoordigd door Paul Storme, OCMW-voorzitter, en Katrien Vandewalle, OCMW-secretaris, 
in uitvoering van het besluit van de OCMW-raad van (datum in te vullen) 2015, 
 
Wordt overeengekomen wat volgt:  
 
Art. 1 - Het OCMW van Jabbeke draagt het archiefbeheer over de documenten, opgemaakt door de 
OCMW-diensten en hun rechtsvoorgangers, over aan de archiefdienst van het gemeentebestuur 
Jabbeke. 
 
Art. 2 - De overdracht geschiedt voor de duur van 3 jaar, gaat in op de datum van deze overeenkomst 
en is telkens stilzwijgend hernieuwbaar voor eenzelfde periode, behoudens regelmatig gegeven 
opzegging zoals voorzien onder artikel 9. Het overdragende bestuur heeft binnen de voormelde 
periode het recht om periodiek alle niet langer administratief nuttige documenten bijkomend over te 
dragen.  
 
Art. 3 - Het overdragende bestuur blijft eigenaar van de overgedragen documenten en behoudt het 
volle recht om de archiefzorg uit te oefenen.  
 
Art. 4 - De overgedragen archiefdocumenten zullen berusten in een bewaarplaats van de 
gemeentelijke archiefdienst van Jabbeke, en wel op het adres Caverstraat 16 te 8490 Jabbeke.  
 
Art. 5 - Bij de overdracht wordt in onderling overleg een gedetailleerde overdrachtslijst van de 
stukken opgemaakt. Deze overdrachtslijst wordt gevoegd bij het onderhavige akkoord voor 
archiefoverdracht en maakt er integrerend deel van uit.  
 
Art. 6 - De archivaris van de gemeentelijke archiefdienst van Jabbeke is gehouden de overgedragen 
documenten als een goede huisvader te beheren volgens de archivistische regels van selectie, 
ordening, beschrijving, bewaring en promotie. De documenten zullen na toegankelijk te zijn gemaakt, 
voor onderzoek beschikbaar gesteld worden. De archivaris is ook gehouden advies te verstrekken 
inzake alle aangelegenheden die de documentvorming in de kantoren van het overdragende bestuur - 
ook de elektronische - betreffen. Van zijn beheer legt de archivaris verantwoording af tegenover de 
OCMW-voorzitter en -secretaris. 
 
Art. 7 - Het overdragende bestuur heeft het recht alle overgedragen documenten om administratieve 
redenen ter plaatse te raadplegen of deze tegen ontvangstbewijs te ontlenen voor een termijn van 
maximum 1 maand. Het ontlenen van archiefstukken gebeurt ten laste en op risico van de ontlener.  
 
Art. 8 - De meerkost voor de gemeentelijke archiefdienst ingevolge de opname en het beheer van 
overgedragen archief wordt gedragen door het gemeentebestuur.  
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Art. 9 - De overeenkomst kan eenzijdig beëindigd worden door elk van de partijen op het einde van de 
initiële termijn of na een stilzwijgende verlenging, mits een vooropzegtermijn van één jaar.  
 
Art. 10 - Bij terugname van de overgedragen bescheiden of bij het beëindigen van de overeenkomst 
kan de gemeentelijke archiefdienst een vergoeding aanrekenen voor alle kosten inherent aan de 
teruggave. Deze vergoeding wordt bepaald door een deskundige die in onderling overleg tussen 
partijen wordt aangesteld.  
 
Art. 11 - De contractanten verbinden er zich toe het advies van de Algemeen Rijksarchivaris over het 
akkoord in te winnen.” 
 
Overwegende dat het gemeentelijk archief en dat van het OCMW omwille van de culturele en 
wetenschappelijke waarde bescherming verdienen; 
 
Overwegende dat een degelijk bewaard en ontsloten gemeentearchief niet alleen interessant is voor de 
lokale historische of heemkundige onderzoekers, maar dat het ook van belang is voor de goede gang 
van zaken bij het bestuur van het OCMW; 
 
Overwegende dat archiefbeheer op een ordelijke wijze bestuursdocumenten toegankelijk maakt voor 
burgers in het kader van het decreet op de openbaarheid van bestuur; 
 
Overwegende dat door de samenwerking schaalvoordelen ontstaan; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
 
Artikel 1: 
Met ingang van 15 september 2015 wordt een binnengemeentelijke archiefdienst opgericht en 
gevestigd op het adres Caverstraat 16, 8490 Jabbeke. 
 
Artikel 2: 
De binnengemeentelijke archiefdienst is toegankelijk voor het publiek tijdens de openingsuren, 
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Buiten deze openingsuren tracht de 
archivaris een maximale dienstverlening op afspraak te bezorgen. 
 
Artikel 3: 
Het akkoord tot samenwerking met het OCMW van Jabbeke wordt goedgekeurd. Het wordt als bijlage 
bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 
 
Artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het OCMW van Jabbeke, de algemeen 
rijksarchivaris en, samen met het aanvraagdossier voor tijdelijke subsidiëring van het lokale 
archiefbeheer, aan de provinciale archiefdienst. 
 
 
6 Ruimtelijke ordening - Mariënhovedreef – bouwen meergezinswoning - overdracht aan het 
openbaar domein 
 
DEBAT 
 
Raadslid Geert Orbie vraagt wie de parking zal aanleggen en wie de weg zal verbreden. De gemeente 
zal instaan voor het onderhoud van deze uitrusting. 
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Door schepen Frank Casteleyn wordt geantwoord dat de aanleg volledig ten laste is van de bouwheer. 
 
BEHANDELING 
 
Op 14 april 2015 (314424),werd door de firma Christiaens een aanvraag gedaan voor het bouwen van 
2 urban villa’s en ondergrondse parkeergarage na het slopen van de bestaande bedrijfsgebouwen 
gelegen te Varsenare, Mariënhovedreef 9B. 
 
Het betreft de heraanvraag van een project voor het bouwen van een meergezinswoning na eerdere 
afwijzing. 
 
Omdat in de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning het aanbod gedaan wordt om ten behoeve 
van de wegverbreding en het realiseren van een parkeerstrook een afstand te doen aan het openbaar 
domein, wordt de zaak voorgelegd aan de gemeenteraad in toepassing van artikel 4.2.25 van de 
VCRO. 
 
De afstand gebeurt aldus onder voorbehoud van een goedkeuring in het kader van de aanvraag voor 
stedenbouwkundige vergunning, zoals voorliggend. 
 
Het betreft een perceel, volgens plan gelegen in de Mariënhovedreef, kadastraal gekend onder 5e 
afdeling, sectie C, nummer 560_T_2, met een oppervlakte van 88,79m². 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van een perceel weg, gelegen 
Mariënhovedreef, kadastraal gekend onder 5e afdeling, sectie C, nummer 560_T_2, met een 
oppervlakte van 88,79m². 
 
Artikel 2: 
De afstand en aanvaarding gebeurt onder voorwaarde van het verkrijgen van een definitieve 
stedenbouwkundige vergunning voor het realiseren van de stedenbouwkundige aanvraag, zoals 
ingediend op 14 april 2015 (dossier 314424). De afstand ten voordele van het openbaar domein van de 
gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de verwerving dient de akte te worden verleden door de aangestelde notaris en dit voor rekening 
van de afstanddoende partij. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
7 Ruimtelijke ordening - verkaveling Zerkegemstraat-Koornblomme - wegenis en riolering 
 
De voorliggende aanvraag betreft het verkavelen en het uitvoeren van uitrustingswerken genaamd 
“infrastructuurwerken in de verkaveling gelegen langs de Zerkegemstraat (8 loten) te Jabbeke” op 
diverse percelen grond gelegen te Jabbeke, palend aan de Zerkegemstraat en aan de Koornblomme.  
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voor het uitvoeren van de gescheiden riolering, de wegenis 
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en omgevingsaanleg voorgelegd, zoals opgemaakt door studiebureau ir. Ch. Lobelle op 24-03-2015. 
De geraamde kostprijs van deze werken beloopt 76.589,31 euro (BTW 21% inbegrepen). 
 
Aan de zijde van de Koornblomme wordt de bestaande loods afgebroken en wordt er een openbaar 
domein voorzien van ongeveer 55m. lang en met een breedte van 8m. In deze zone wordt er een 
berijdbare weg aangelegd van 3,76m. breed in KWS met langs weerszijden een goot met een totale 
breedte van 4,5m., een groenstrook van 1m. breed en een parkeerzone in grasdallen, afgewisseld met 
bomen, die 2,5m. breed is. In deze laatste zone is er een mogelijkheid om 7 wagens te parkeren. Deze 
verkaveling wordt uitgevoerd met een gescheiden rioleringsstelsel die aangesloten wordt op het stelsel 
in de Koornblomme. Deze nieuwe straat wordt aangelegd in functie van 4 bouwpercelen voor 4 
halfopen woningen, te bereiken via de Koornblomme.  
 
Aan de zijde van de Zerkegemstraat worden 4 aaneengesloten woningen gebouwd waarbij er op het 
openbaar domein een gescheiden stelsel wordt aangelegd samen met de nodige opritten. De rest van 
het openbaar domein wordt ingevuld met 4 bomen en met grasdallen. Om deze werken te kunnen 
realiseren wordt er ter hoogte van het lot 1, een kleine strook grond afgestaan ten voordele van het 
openbaar domein. 
 
Gelet op artikel 4.2.25 van de VCRO waarbij het voorliggend dossier ter goedkeuring moet worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Daar waar het schepencollege in het kader van het vergunningenbeleid bevoegd is voor de 
verkavelingsaanvragen, is de gemeenteraad bevoegd voor de volledige uitrusting die op het einde van 
de verkavelingsprocedure en de realisatie bij het openbaar domein moet ingelijfd worden. In dit 
verband kan worden opgemerkt dat het gescheiden stelsel in de nieuwe ontworpen weg, enkel mag 
samenkomen buiten het wegtracé in plaats van erin zoals nu voorzien, teneinde bij een latere aanleg 
van een gescheiden stelsel in de Koornblomme, dit wegtracé niet meer te moeten openbreken. 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te willen verlenen aan het voorgelegde 
uitrustingsdossier mits inachtname van voormelde opmerking. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Het ontwerp van de werken genaamd “infrastructuurwerken in de verkaveling gelegen langs de 
Zerkegemstraat (8 loten) te Jabbeke “opgemaakt door de Studiebureau ir. Ch. Lobelle op 24-03-2015 
en geraamd op een totaal bedrag van 76.589,31 euro (BTW 21% en proefonkosten inbegrepen), wordt 
goedgekeurd mits het gescheiden stelsel ter hoogte van de Koornblomme samenkomt buiten het 
ontworpen wegtracé. 
 
Artikel 2: 
De geplande werken en de eventuele aanpassingen aan het openbaar domein zijn integraal ten laste 
van de verkavelaars. 
 
 
8 Ruimtelijke ordening - begraafplaats Aartrijksesteenweg - onteigenings- en opmetingsplan - 
voorlopige vaststelling 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, dat bepaalt dat de gemeenteraad alles regelt 
wat van gemeentelijk belang is, en artikel 2, met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenten in 
het algemeen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22/12/2014 houdende de invulling van het begrip dagelijks 
bestuur bedoeld in artikel 43 §2,9° van het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14.10.2011 inzake onteigeningen ten algemenen 
nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome 
provinciebedrijven, de OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen; 
 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Overheid, houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen 
dd. 08.05.2009 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 2.4.4. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarin gesteld wordt dat het 
onteigeningsplan dat na het ruimtelijk uitvoeringsplan, waarvan het de verwezenlijking beoogt, wordt 
opgemaakt, dient uiterlijk 5 jaar na de inwerkingtreding van dat ruimtelijk uitvoeringsplan definitief 
vastgesteld te worden en is onderworpen aan de procedureregels voor onteigeningen ten algemenen 
nutte inzake gewestelijke aangelegenheden. 
 
Bij de opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Begraafplaats Aartrijksesteenweg’ werd een 
onteigeningsplan toegevoegd in de zin van VCRO art. 2.4.4.§2. Dit onteigeningsplan werd tegelijk 
met het ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan de procedureregels bepaald voor het opmaken van 
dat ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
Het onteigeningsplan doorliep samen het ruimtelijk uitvoeringsplan volgend planproces: 
• Goedkeuring voorontwerp schepencollege op 4 februari 2013 
• Adviesprocedure + plenaire vergadering op 25 april 2012: 
 o Ruimte Vlaanderen - West-Vlaanderen 
 o Provincie West-Vlaanderen – Deputatie 
 o GECORO 
 o Departement Landbouw en Visserij 
 o Agentschap Natuur en Bos 
 o Polder van Blankenberge 
 o VMM 
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 o LNE – departement leefmilieu, natuur en energie 
• Voorlopige vaststelling in de gemeenteraad op 6 mei 2013 
• Openbaar onderzoek van 3 juni 2013 tem 2 augustus 2013 
• GECORO op 17 september 2013 
• Definitieve vaststelling in de gemeenteraad op 4 november 2013 
 
Het gemeentelijk RUP ‘Begraafplaats Aartrijksesteenweg’ bestaande uit een plan bestaande toestand, 
een bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en toelichtingsnota werd op 12 december 
2013 door Deputatie van de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd. Dit werd op 27 januari 2014 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ging op 10 februari 2014 in voege. 
 
Op 15 september 2014 werd bij ministerieel besluit aan de gemeente Jabbeke de machtiging tot 
onteigening verleend met toepassing van de spoedprocedure voor het onteigeningsplan ‘Begraafplaats 
Aartrijksesteenweg’. 
 
Op 24 april 2015 werd door de Vrederechter van het tweede kanton te Brugge een vonnis uitgesproken 
waarbij de Vrederechter de vordering tot onteigening afwijst op basis dat het ingediende 
onteigeningsplan onvolledig is en niet voldoet aan de wet, wegens onnauwkeurigheid op topografisch 
vlak en perceelconfiguratie. 
 
Naar aanleiding van het uitgebrachte vonnis beslist het schepencollege in zitting van 11 mei 2015 om 
de onteigeningsprocedure met hoogdringendheid te hernemen met een aangepast onteigeningsplan. 
Het schepencollege stelde een landmeter aan om een opmetings-/onteigeningsplan op te maken van de 
drie te onteigenen percelen.  
 
Aan de gemeenteraad wordt het aangepaste onteigeningsplan “Begraafplaats Aartrijksesteenweg” met 
bijhorende motivatienota voorgelegd.  
 
Gelet op het aangepaste opmetings- en onteigeningsplan “Begraafplaats Aartrijksesteenweg”, 
opgemaakt door Studiebureau Grontmij als volgt:  
‒ Plan 1: onteigeningsplan (grondinname 1 tem 3); 
 
Gelet op de lijst van eigenaars, opgemaakt door Studiebureau Grontmij, die zullen worden onteigend 
voor de uitbreiding van de huidige begraafplaats en voor de uitbreiding van de Maskobossen in functie 
van een gewestelijke visie in het AGNAS (afbakening van de gebieden van de natuurlijke en 
agrarische structuur). 
 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 13.07.2015 houdende de 
voorlopige goedkeuring van het aangepaste opmetings- en onteigeningsplan met bijhorende 
motivatienota voor de begraafplaats langs de Aartrijksesteenweg en de uitbreiding van de 
Maskobossen en dit in uitvoering van het RUP Begraafplaats Aartrijksesteenweg.  
 
Het onteigeningsplan heeft tot doel het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Begraafplaats Aartrijksesteenweg’ 
te realiseren, nl. de huidige begraafplaats te bestendigen en een antwoord te bieden op de nood tot 
uitbreiding van de huidige begraafplaats. Met de opmaak van het RUP Begraafplaats 
Aartrijksesteenweg wenste het gemeentebestuur het plangebied te structureren en aan te passen aan de 
gewijzigde noden met betrekking tot begraven enerzijds en ter compensatie de Maskobossen uit te 
breiden in functie van een gewestelijke visie in het AGNAS. 
 
De uitbreiding van de begraafplaats dient te worden onteigend zodoende de uitbreiding van de 
begraafplaats mogelijk te maken. De onteigening van achterliggende percelen is hier namelijk 
rechtstreeks mee verbonden. 
 
De uitbreiding van de begraafplaats is ten algemene nutte, gezien het openbare karakter en publieke 
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functie ervan en gezien de bestemmingswijziging van het plangebied naar 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 
 
Ook de bosuitbreiding is ten algemene nutte gezien slechts op die manier planologisch evenwicht en 
bovenlokaal doel wordt nagestreefd. Het belang van deze bosuitbreiding voor bovenlokale 
natuurverbindingen is namelijk zeer groot. 
 
De begraafplaats in Zerkegem is volledig ingenomen en de gemeentelijke begraafplaats langs de 
Aartrijksesteenweg is bijna volledig ingenomen, waardoor er geen plaats is voor bijkomende graven. 
Een uitbreiding is hoogdringend en noodzakelijk.  
 
Zonder de bosuitbreiding van de Maskobossen is de uitbreiding van de begraafplaats zoals ze voorligt 
niet mogelijk, deze compensatie moet gelijktijdig en dus ook hoogdringend gebeuren. 
 
Overwegende dat het derhalve past om het aangepast onteigeningsplan ‘Begraafplaats 
Aartrijksesteenweg’ met bijhorende motivatienota, zoals het werd neergelegd, voorlopig te 
aanvaarden; 
 
BESLUIT,  
 
Artikel 1: 
het aangepaste opmetings- en onteigeningsplan ‘Begraafplaats Aartrijksesteenweg’ met bijhorende 
motivatienota wordt voorlopig vastgesteld. 
 
Artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het voorgeschreven openbaar onderzoek 
met betrekking tot dit onteigeningsplan. 
 
 
(Raadslid Han Vermaut vervoegt de zitting) 
 
 
9 Openbare werken – Aangepast rooilijn- en onteigeningsplannen ‘Aanleg van een fietspad langs 
de Aartijksesteenweg’ (fase 2) - voorlopige vaststelling 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, dat bepaalt dat de gemeenteraad alles regelt 
wat van gemeentelijk belang is, en artikel 2, met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenten in 
het algemeen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere 
wijzigingen; 
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Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.11.2007 houdende de invulling van het begrip dagelijks 
bestuur bedoeld in artikel 43 §2,9° van het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14.10.2011 inzake onteigeningen ten algemenen 
nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome 
provinciebedrijven, de OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen; 
 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Overheid, houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen 
dd. 08.05.2009 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de verschillende kennisnames en beslissingen van het College van Burgemeester en 
Schepenen inzake de startnota, projectnota, verslagen van de Intergemeentelijke Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie voor de aanleg van het vrijliggend dubbelrichtingfietspad in de 
Aartrijksesteenweg in het kader van het Fietsfonds; 
 
Gelet op de twee gemeenteraadsbeslissingen d.d. 03.11.2014 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Jabbeke 
betreffende de aanleg van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg 
o 1e fase tussen Gistelsteenweg en de Oude Stokerijstraat (goedgekeurd in de deputatie van 11 

december 2014) 
o 2e fase tussen de Oude Stokerijstraat en grens Jabbeke (goedgekeurd in de gemeenteraad van 

Zedelgem van 26 februari 2015 en de deputatie van 23 april 2015); 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van d.d. 02.02.2015 houdende de samenwerkingsoverkomst tussen 
de WVI en de gemeente Jabbeke waarbij de gemeenteraad de WVI aanstelt als onderhandelende 
instantie voor het verwerven van de gronden/eigendommen voor een vrijliggend 
dubbelrichtingfietspad langs de Aartrijksesteenweg 
 
Gelet dat de provincie West-Vlaanderen op 22/12/2014 een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
ingediend heeft bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor ‘aanleg fietsvoorzieningen en 
heraanleg rijweg in Aartrijksesteenweg te Jabbeke (wegvak vanaf Gistelsteenweg tot einde bebouwde 
kom Jabbeke)’ – fase 1. 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 02.02.2015 houdende de goedkeuring van het grondplan en de 
grondinnemingstabel voor het project ‘Aanleg fietspad Aartrijksestraat Jabbeke en Noordstraat 
Zedelgem’ goed – fase 2. 
 
Gelet dat tijdens de adviesprocedure van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de ‘aanleg 
fietsvoorzieningen en heraanleg rijweg in Aartrijksesteenweg te Jabbeke (wegvak vanaf 
Gistelsteenweg tot einde bebouwde kom Jabbeke)’ – fase 1 door de dienst Waterlopen werd een 
voorwaardelijk gunstig advies gegeven met volgende voorwaarde: 
“Het open profiel van de baangracht (vak woning met nr. 68 – Zerkegembeek) parallel aan de 
Aartrijksesteeweg dient behouden te blijven. Het open profiel van het deel van de Zerkegembeek 
parallel aan de Aartrijksesteenweg dient behouden te blijven.“ 
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In het oorspronkelijk ontwerp werd de baangracht tussen de Zerkegembeek en woning nr. 68 
ingebuisd over een lengte van 25m. Naar aanleiding van dit advies werd het ontwerp aangepast aan 
bovenvermelde voorwaarden en het open profiel van de baangracht en de Zerkegembeek werd 
gerealiseerd. De aanpassing van het ontwerp aan de opmerkingen van de dienst Waterlopen 
impliceerden een extra grondinname. 
 
Aan de gemeenteraad wordt de aangepaste rooilijn- en onteigeningsplannen ‘Aanleg van een fietspad 
langs de Aartijksesteenweg’ met bijhorende motivatienota voorgelegd.  
 
Gelet op de aangepaste rooilijn- en onteigeningsplannen, opgemaakt door Studiebureau Lobelle bvba, 
Gistelsteenweg 112, 8490 Varsenare, als volgt: 
‒ Plan 1: grondplan deel 1 van 6 (grondinname 1 tem 9); 
‒ Plan 2: grondplan deel 2 van 6 (grondinname 10 tem 14); 
‒ Plan 3: grondplan deel 3 van 6 (grondinname 15 tem 25); 
‒ Plan 4: grondplan deel 4 van 6 (grondinname 26 tem 30); 
‒ Plan 5: grondplan deel 5 van 6 (grondinname 31 tem 35); 
‒ Plan 6: grondplan deel 6 van 6 (grondinname 36 tem 41); 
 
Gelet op de lijst van eigenaars, opgemaakt door Studiebureau Lobelle bvba, Gistelsteenweg 112, 8490 
Varsenare, die zullen worden onteigend voor de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingfietspad 
langs de Aartrijksesteenweg; 
 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 13.07.2015 houdende de 
voorlopige goedkeuring van de onteigeningsplannen en de rooilijnplannen met bijhorende 
motivatienota voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Aartrijksesteenweg in kader van het 
Fietsfonds; 
 
De Aartrijksesteenweg/Noordstraat maakt deel uit van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk. 
Ter hoogte van de gemeentegrens maakt de weg deel uit van het recreatieve routenetwerk en iets ten 
zuiden van de kern van Jabbeke wordt de weg gedwarst door het recreatieve netwerk. 
 
Uit de Ongevallen-GIS 2005-2007 blijkt duidelijk het onveilige karakter van de weg, met 
verschillende ongevallen en zelfs één gevaarlijk punt (kruising met de Barletegemweg). In totaal 
gebeurden op de Aartrijksesteenweg/Noordstraat in die periode 5 fietsongevallen, telkens op een 
andere plaats, met 3 licht- en 3 zwaargewonden. 
 
De voorbije jaren is de weg er niet veiliger op geworden. De politie van Jabbeke telde in 
• 2009: 7 ongevallen met gewonden, onder wie een zwaar gewonde fietser bij de oversteek naar de 

Eernegemweg 
• 2010: 8 ongevallen met gewonden, onder wie geen fietser maar wel twee bromfietsers die werden 

werden aangereden door een personenwagen bij het afslaan naar respectievelijk de Barletegemweg 
en de Snellegemstraat 

• 2011: 7 ongevallen met gewonden, onder wie zelfs twee doden. In maart werd een fietser 
doodgereden bij de oversteek naar de Zandweg naar Aartrijke, een maand later verongelukte een 
automobilist tegen een boom. Verder raakte een bromfietser licht gewond bij een afslagmanoeuvre 
van een vrachtwagenchauffeur ter hoogte van huisnummer 46 (binnen bebouwde kom Jabbeke) 

 
Daarnaast registreerde de politie in die periode ongeveer nog eens zoveel ongevallen met enkel 
stoffelijke schade. In veel gevallen ligt onaangepaste snelheid, vooral aan kruisingen, aan de basis van 
ongevallen. 
 
De gemeente Jabbeke wenst, behalve de fietsinfrastructuur, ook de rijweg van de Aartrijksesteenweg 
prioritair aan te pakken. De voormalige provincieweg is ondertussen overgedragen aan de gemeente en 
voldoet niet meer aan de huidige veiligheids- en kwaliteitseisen. Er is vooral nood aan ingrepen die 

GEMEENTERAAD



Ontwerp notulen gemeenteraad 13 juli 2015 – pagina 16 
 

nopen tot aangepaste snelheden. 
 
Het is duidelijk dat de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingfietspad tussen de kern van Jabbeke 
en de kern van Aartrijke ten algemene nutte is, gezien het openbare karakter en publieke functie ervan. 
Bovendien wordt de onteigening opgestart in functie van een meer verkeersveilige situatie voor alle 
gebruikers, m.a.w. de algemene gebruiker van de openbare weg. Ten algemene nutte ook gezien de 
onteigeningen die de gemeente Jabbeke wenst te doen voor de uitvoering van dit project. 
 
Uit de inleidende motivering blijkt duidelijk het onveilige karakter van de weg, en het verontrustende 
ongevallencijfer die hiervan het gevolg is en zelfs in stijgende lijn gaat. 
 
Het brede wegbeeld werkt hoge snelheden in de hand. Ook binnen de bebouwde kom, zowel in 
Aartrijke als in Jabbeke, rijdt men te snel. Het aanliggende dubbelrichtingsfietspad is, in combinatie 
met de hoge snelheden, een gevaarlijke situatie, waardoor de aanleg van een vrijliggend 
dubbelrichtingfietspad i.f.v. de verkeersveiligheid noodzakelijk is. 
 
Er werd een startnota opgemaakt, met de afweging van mogelijke oplossingsscenario’s. Vanuit deze 
nota werd in de GBC een consensus bereikt over de best mogelijke inrichting van het vrijliggend 
dubbelrichtingfietspad, vanuit de afweging om een veilige situatie te garanderen én vanuit de afweging 
om zo weinig mogelijk oppervlakte te moeten onteigenen. 
 
De gronden die aldus zijn opgenomen in het onteigeningsplan zijn de gronden die vanuit deze studie 
noodzakelijk zijn voor de inrichting van een veilig vrijliggend dubbelrichtingfietspad.  
 
In de kantlijn van het project ‘vrijliggend dubbelrichtingsfietspad Aartrijksesteenweg’ kan ook 
vermeld worden dat naar aanleiding van de opmerking van de auditor op de PAC van het 
fietsfondsdossier Noordstraat/Aartrijksesteenweg betreffende het snelheidsregime langs de 
Aartrijksesteenweg, de gemeenteraad in zitting van 10 juni 2013 heeft beslist het traject langs de 
Aartrijksesteenweg tussen de Oude Stokerijstraat (einde agglomeratiezone centrum Jabbeke) en de 
gemeentegrens met de gemeente Zedelgem een snelheidsbeperking tot 70 km/u in te voeren (hetgeen 
voor deze beslissing voor het grootste deel van de Aartrijksesteenweg 90 km/u was). 
 
Aangezien dit project in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen gebeurt, is de provincie 
reeds vroeg in het dossier betrokken geweest. Zo werd door de provincie reeds de bouwvergunning 
ingediend om fase 1, waarbij geen onteigeningsplan nodig is, aan te vragen en uit te voeren. Gezien 
het oplopend aantal slachtoffers is het belangrijk voor de gemeente en de provincie dat de uitvoering 
van het dossier zo snel als mogelijk kan gebeuren.  
 
De gemeente Jabbeke vraagt dan ook aan de Minister van Binnenlands bestuur om het dossier in 
overweging te nemen en een positief advies te verlenen aan het machtigingsbesluit ten einde deze 
realisatie te kunnen verwezenlijken. 
 
Overwegende dat het derhalve past om de aangepast rooilijn- en onteigeningsplannen ‘Aanleg van een 
fietspad langs de Aartijksesteenweg’ met bijhorende motivatienota, zoals het werd neergelegd, 
voorlopig te aanvaarden; 
 
BESLUIT,  
 
Artikel 1: 
De aangepast rooilijn- en onteigeningsplannen met bijhorende motivatienota Plan 1: grondplan deel 1 
van 6 (grondinname 1 tem 9); Plan 2: grondplan deel 2 van 6 (grondinname 10 tem 14); Plan 3: 
grondplan deel 3 van 6 (grondinname 15 tem 25); Plan 4: grondplan deel 4 van 6 (grondinname 26 tem 
30); Plan 5: grondplan deel 5 van 6 (grondinname 31 tem 35); Plan 6: grondplan deel 6 van 6 
(grondinname 36 tem 41); voor de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingfietspad langs de 
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Aartrijksesteenweg in het kader van het Fietsfonds, opgemaakt door Studiebureau Lobelle bvba, 
voornoemd, worden voorlopig vastgesteld  
 
Artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het voorgeschreven openbaar onderzoek 
met betrekking tot dit onteigeningsplan. 
 
 
10 Financiën - renovatiewerken - "Sint-Vedastuskerk Zerkegem" - overschrijden budget 
 
DEBAT 
 
Raadslid Geert Orbie merkt op dat de oorspronkelijke subsidiebelofte geraamd werd en dat deze nu 
verminderd werd. Hoe komt het dat er nu een budgetoverschrijding gebeurd is? Zijn er meerkosten 
gebeurd en als er meerwerken uitgevoerd werden, moest dat dan eerst niet besproken worden met het 
bestuur vooraleer deze werken uit te voeren? 
 
Schepen Heidi Vanhaverbeke licht toe dat er inderdaad meerwerken gebeurd zijn aan de gevel van het 
kerkgebouw. In deze zaak werd overleg gepleegd met de kerkfabriek en werd de kerkfabriek hiervoor 
terecht gewezen. 
 
BEHANDELING 
 
Dit dossier kende volgende administratieve tussenstappen: 
- 7 oktober 2013 - kennisname door het schepencollege van de toewijzing van de renovatiewerken 

“Vedastuskerk fase II” aan BVBA Aquastra  voor een totale kostprijs van 531.694,54 euro (excl. 
BTW) of 643.350 euro (incl. BTW) 

- 23 december 2013 - goedkeuring gemeenteraad aan deze uitgave in vorm van een doorgeeflening 
aan kerkfabriek St. Vedastus - fase 2 afwerking - voor een bedrag van 540.000 euro 
(begrotingsartikel 0040-00/2903000). Dit bedrag was een raming van de kostprijs (gunning, 
verhoogd met de marge van 10% en de erelonen, verminderd met de verwachte toelage van 30%) 

- Volgens de tot op heden ontvangen facturen van veiligheidscoördinatie, architect en uitvoering, 
bedragen de werken reeds 729.595,14 euro. 

- De intussen ontvangen vorderingsstaat nr. 17 voor een bedrag van 53.114,78 euro. 
- Door de gemeente werd reeds overgegaan tot uitbetaling van 522.358,98 euro. De andere 

vorderingsstaten, ingediend door de kerkfabriek, werden niet uitbetaald gezien overschrijding van 
het voorziene bedrag. Deze meerkost kan hoofdzakelijk verklaard worden door onvoorziene 
werken (gevel kerk) 

- Voor deze werken was er initieel een subsidie van de Vlaamse gemeenschap toegezegd voor een 
bedrag van 206.810 euro (235121). Daarna werd deze toegezegde subsidie herleid naar 145.690 
euro (268100). In de budgetwijziging blijkt dat de kerkfabriek nu een bedrag van 137.788 euro 
ontvangt. 

 
Er werd aan de kerkfabriek Sint Vedastus gevraagd een nieuwe raming op te maken met behulp van de 
architect, teneinde een zo correct mogelijk bedrag te voorzien. Na overleg met de kerkfabriek blijkt dat 
nog enkel een eindstaat wordt verwacht. 
 
Dit maakt volgende rekening: 
Krediet 2014: 540.000 euro, waarvan nog 17.641,02 euro beschikbaar. 
Facturen tot 30 juni 2015: 729.595,14 euro, waarvan nog 207.236,16 euro te betalen. 
De vorderingsstaat nr. 17 voor een bedrag van 53.114,78 euro. 
Eindstaat (nog niet ontvangen): 40.000 euro (raming) 
Verwachtte gewestelijke toelage: 137.788,33 euro 
Te ramen bijkomend budget: (207.236 + 53.114 + 40.000 = 300.350 euro, te verminderen met de 
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verwachte subsidie of 162.562 euro) af te ronden voor de budgetvoorziening naar 160.000 euro 
(uitbetaling op voorlegging van documenten). 
 
Overeenkomstig artikel 50 van het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten, heeft de kerkfabriek St.-Vedastus Zerkegem hiervoor een 
budgetwijziging 2015 ingediend. 
 
De budgetwijziging betreft enkel een interne wijziging, waarbij de investeringsontvangsten 
vermeerderd worden met 137.788,33 euro (gewestelijke toelage) en de investeringsuitgaven 
vermeerderd worden met 537.479,75 euro (grote herstellingen, erelonen en ontwerpuitgaven en 
investeringsbeleggingen). 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
Er wordt een principiële goedkeuring gegeven aan de verhoging van het budget “Renovatie 
Vedastuskerk fase 2” ten voordele van kerkfabriek St.-Vedastus met 160.000 euro - totaal 700.000 
euro (in vorm van doorgeeflening). 
 
Artikel 2: 
Deze verhoging van het budget wordt opgenomen in de eerstvolgende budgetwijziging. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek Sint Vedastus te 
Zerkegem. 
 
 
11 Overheidsopdrachten - aankopen vrachtwagens dienst gemeentewerken - ontwerp 
 
De gemeenteraad 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van 2 nieuwe voertuigen ten 
behoeve van de dienst gemeentewerken; 
 
Er is het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;  
 
Er is de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen;  
 
Er is het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Er is de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 euro excl. BTW niet bereikt);  
 
Er is de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;  
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Er is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 5, § 3; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen ten behoeve van de dienst 
gemeentewerken twee lichte vrachtwagens dringend wenst te vervangen. De huidige lichte 
vrachtwagens zijn thans niet meer te herstellen en hebben slechts een beperkt keuringsbewijs. 
 
De te vervangen voertuigen zijn respectievelijk in dienst gesteld sinds 10 juni 1996 en 15 september 
1998. 
 
Er is het aanbod van Eandis aan de lokale besturen om via een gezamenlijke aankoop een 
aardgasvoertuig aan te kopen, evenals te voorzien in een CNG-vulstation. 
 
Door te kiezen voor een voertuig aangedreven op aardgas en af te stappen van de klassieke 
brandstoffen worden de inspanningen op gebied van duurzaamheid geïntensifieerd zoals vastgelegd in 
het goedgekeurde burgemeestersconvenant. 
 
De op aardgas aangedreven voertuigen zijn milieuvriendelijker en stoten 95% minder fijn stof uit, 
30% minder CO2 en er is een afname van 58% op de uitstoot van zwavel ten opzichte van een 
dieselvoertuig. 
 
De investering in een duurzaam voertuig heeft bovendien het bijkomend voordeel door de lagere 
brandstofkosten (ongeveer de helft via ‘slow fill’) en is het voertuig bovendien meer dan de helft 
stiller dan een gelijkaardig voertuig dat niet op aardgas is aangedreven; 
 
Er is het voorstel tot aankoop van:  
- Een gesloten bestelwagen met enkele cabine op CNG met 1 schuifdeur zonder raam en 2 

achterdeuren zonder ramen MTM 3,5 ton (rijbewijs B) en sleepvermogen > 2 ton tegen de prijs van 
30.166,90 euro (excl. btw) 

- Een bestelwagen met gesloten laadbak enkele cabine op CNG MTM 5,2 ton (rijbewijs C) en 
sleepvermogen > 2 ton tegen de prijs van 40.911,70 euro (excl. btw) 

 
Overwegende dat door de marktbevraging uitgevoerd door Eandis, de gemeente geen afzonderlijke 
marktbevraging meer moet doen; 
 
Overwegende dat de totale uitgave van deze opdracht geraamd wordt op 71.078,6 euro exclusief BTW 
of 86.005 euro (21% BTW inbegrepen). 
 
Overwegende dat Eandis bovendien kan voorzien in de levering en plaatsing van een aardgas-
vulstation (slow fill) dat inbegrepen is in de prijs, zodat het tanken kan gebeuren tegen gunstig 
brandstoftarief bij de dienst gemeentewerken ter plaatse; 
 
Overwegende dat we als bestuur een duurzaam signaal aan de burgers geven;  
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring verleend om een lichte vrachtwagen en een bestelwagen aangedreven op 
aardgas aan te kopen via de groepsaankoop van Eandis tegen de geraamde prijs van 71.078,6 euro 
exclusief BTW of 86.005 euro (21% BTW inbegrepen). 
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Artikel 2: 
Deze uitgave zal ingeschreven worden in de kredieten van beheers en beleidscyclus artikel 0200 0023 
00000 
 
 
12 Overheidsopdrachten - windmolen Van Kerrebroeck - uitvoeren van dringende herstel- en 
instandhoudingswerken 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot uitvoeren van dringende herstel- en 
instandhoudingswerken aan de molen Van Kerrebroeck en dit via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking  
 
Door het agentschap Onroerend Erfgoed werd al eerder bij de gemeente Jabbeke, als erfpachthouder 
van de molen Van Kerrebroeck, aangedrongen om in afwachting van de opstart van de restauratie van 
de molen, dringende instandhoudingswerken aan dit beschermd monument te laten uitvoeren. 
 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat 
de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 § 2, 11° -.in verband met het 
vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten 
worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. 
 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet 
van 85.000,00 euro excl. BTW niet overschreden). 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 5, § 3. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.793,39 euro excl. BTW of 30.000,00 euro incl. 
21% BTW. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 2: 
De technische beschrijving en de raming voor de opdracht "Monument - uitvoeren van herstel- en 
instandhoudingswerken - Molen Van Kerrebroeck", opgesteld door Secretarie worden goedgekeurd. 
De raming bedraagt 24.793,39 euro excl. BTW of 30.000,00 euro incl. 21% BTW. 
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Artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op artikel BP2015-
2_0.0.1/2015/ACT-80/0310-00/2280007/BESTUUR/CBS/600/IE-3/U. en gebeurt met eigen middelen. 
 
 
13 Toegevoegd agendapunt - raadslid Geert Orbie - herinrichting raadszaal 
 
"Wat is de stand van zaken in verband met het herinrichten van de raadszaal, het voorzien van een 
geluidsinstallatie die alle tussenkomsten voor de raadsleden en het publiek duidelijk verstaanbaar 
moeten maken en tenslotte de mogelijkheid om aan de hand van geprojecteerde beelden het inzicht en 
begrip van het publiek aangaande de geagendeerde punten te verhogen?" 
 
Door burgemeester Daniël Vanhessche wordt geantwoord dat dit item opgenomen is in de 
meerjarenplanning. Indien men nu een geluidsinstallatie zou plaatsen, betekent dit een warboel van 
bekabeling zodat dit beter geïnstalleerd wordt bij een opfrissing van de raadszaal. 
 
 
14 Toegevoegd agendapunt - raadslid Han Vermaut - vernieuwde website - inzicht in de 
bezoekers en hun vragen 
 
"Nadat ongeveer een half jaar geleden informeel gewag werd gemaakt van een nieuwe website, 
besliste het schepencollege onlangs officieel werk te maken van een vernieuwde gemeentelijke website. 
 
Terwijl het aangewezen is zich te laten bijstaan door professionelen, is het bestuur van Jabbeke, 
gezien de slechte financiële situatie, spijtig genoeg genoodzaakt zelf in te staan voor zowel de 
coördinatie van dit project alsook het ontwerpen van de website zelf. 
 
Er wordt niet getwijfeld aan de goede intenties van allen die hieraan zullen meewerken, toch is er de 
overtuiging dat hierdoor eens te meer de bezoekers van de website ontgoocheld zullen zijn. 
 
Vooral de manier van aanpak is zeer verontrustend. Er werd namelijk na overleg in team beslist wat 
de lay-out van de nieuwe webstek zal zijn en bovendien wat de inhoud en strategie zal worden. 
Dit na overleg in team…! 
 
Dergelijke beslissingen neem je niet tijdens een aantal meetings. Iedereen verkondigt zijn eigen 
mening. Op basis van meningen bouw je geen gebruikersgerichte webstek. Bovendien is er het gevaar 
dat de opinie van het beleid het steeds haalt. Het beleid weet echt niet hoe een website er moet uitzien. 
 
Vooraleer beslissingen te nemen, is het belangrijk om feiten te verzamelen en zich daarop te baseren. 
Je moet niet zoeken naar het doel van de website maar wel naar het doel van de bezoeker. Een goede 
gemeentelijk website komt tegemoet aan de noden en doelen van haar bezoekers en biedt antwoorden 
op hun concrete vragen. 
 
Een online korte enquête (2-vragen) via de huidige website is maar één van de mogelijkheden om de 
woordenschat van de bezoeker te weten te komen. Na ongeveer een 500 hits weet je welke doelgroepen 
de website bezoekt, waarvoor ze langs komen, wat hun topvragen zijn en welke woorden ze gebruiken. 
 
Hopelijk is deze kleine insteek een aanzet tot een fantastisch resultaat. Succes alvast" 
 
Door schepen Frank Casteleyn wordt geantwoord dat het team bestaat uit 5 personen. Op 4 februari 
werd een bespreking gehouden over deze website waarbij de pers, iemand van Unizo en diverse 
verenigingen aanwezig waren. Er werd voorgesteld om suggesties en bedenkingen over de website toe 
te sturen. Tot op vandaag werd nog geen reactie ontvangen. Een programma hiervoor kopen is niet 
haalbaar. Het aanpassen van de website wordt door eigen personeel gedaan wat heel wat tijd in beslag 
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neemt. 
 
Raadslid Han Vermaut vult aan dat er inderdaad gezocht wordt, maar dat het gevoel leeft dat men niet 
weet hoe het moet. Vermoedelijk wordt er te veel gefocust op de analytische cijfers op het gebruik van 
de huidige webstek. Beter zou zijn om de gebruikers van de webstek aan het woord te laten via een 
enquête op de webstek. Het bouwen van een webstek is meer en meer specialistenwerk, waarvoor er 
ook budget noodzakelijk is. 
 
Door de gemeentesecretaris wordt opgemerkt dat er onderscheid moet gemaakt worden tussen content 
en anderzijds de vormgeving. Bij eigen opmaak heb je nooit de grote professionaliteit dan bij personen 
die websites opmaken. In het verleden werd altijd het ontwerp zelf verzorgd. De grafische vormgeving 
wordt opgenomen door de informaticus in samenwerking met nog enkele personeelsleden. Er is 
inderdaad geen enquête maar er wordt wel aan benchmark gedaan met een aantal omliggende 
gemeenten. Er wordt ook gewerkt aan een E-loket met EID-toepassing. Misschien wordt te veel 
archief aangehouden in de gemeentelijke website. Niet alle medewerkers van de gemeente hebben het 
in zich om een passende copywriting te doen. Het concept van de website in het verleden was om alle 
medewerkers content te laten aanleveren. Na verloop van tijd wordt opgemerkt dat sommige 
medewerkers regelmatig aanleveren en andere helemaal niet. Er wordt geprobeerd om op dat vlak een 
initiatief te nemen. 
 
 
15 Toegevoegd agendapunt - raadslid Han Vermaut - AED Locaties in onze gemeente – Is onze 
gemeente wel zo hartveilig? 
 
“Een AED kan levens redden. 
 
Overal moet het mogelijk zijn om binnen de 6 minuten alle handelingen uit te voeren die nodig zijn bij 
een hartstilstand. Dit noemt men de 6-minuten zone. In een 6-minuten zone zijn voldoende AED’s 
beschikbaar. Jabbeke haalt misschien wel het nodige aantal AED’s, maar vindt men ze wel altijd even 
gemakkelijk? 
 
Met uitzondering van Snellegem zijn niet alle AED’s ideaal opgesteld. Meestal werd een beschutte 
plaats gebruikt om het toestel te beschermen tegen regen en wind. Elke minuut, elke seconde telt 
nochtans. 
 
Voorstel: 
Zichtbaar vanuit alle hoeken op straat het groene AED-logo ophangen in de onmiddellijke nabijheid 
van het toestel." 
 
Door schepen Geert Deprée wordt geantwoord dat het voorstel aanvaardbaar is. Er werd overwogen 
met de technische dienst om de toestellen inderdaad meer op een duidelijker plaats te voorzien. 
 
Raadslid Caroline Daenekindt merkt op dat er een app bestaat die aantoont waar er in de omgeving 
een AED-toestel te vinden is.  
 
De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat er geen stemming voor dit punt nodig is. Het punt is 
unaniem aangenomen door de gemeenteraad. 
 
 
(VERZOEK OM TOEVOEGING AAN DE AGENDA) 
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16 Ruimtelijke ordening - RUP Jabbeke Centrum inbreiding - onteigening - aankoop in der 
minne 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit agendapunt alsnog te willen behandelen op de zitting van 
13 juli 2015. 
 
De volgende gemeenteraad is slechts voorzien voor 7 september 2015, wat laat is in het kader van de 
aanvaarding van de opschortende voorwaarde (goedkeuring door de gemeenteraad). 
 
Voor de motivatie kan verwezen worden naar: 
(1) het RUP Jabbeke Centrum Inbreiding, goedgekeurd 24 januari 2013, en het onteigeningsplan, dd. 

27 november 2013 
(2) de schattingsprijs (document 243562) 
(3) de beslissing van het schepencollege van 13 april 2015 (289920) houdende de onderbouw met 

betrekking tot de aangeboden en te aanvaarden aankoopprijs (250.000 euro, te verhogen met een 
levenslange vergoeding van 750 euro/maand huur of een vergoeding van 50.000 euro bij 
onmiddellijke afstand van het recht op bewoning, te verminderen met 10.000 euro/vol jaar dat het 
recht van bewoning nog genoten wordt). 

(4) de onderhandse verkoopbelofte, dd. 9 juli 2015, met de aankoop/verkoop onder volgende 
voorwaarden:  

 A. het bekomen van de goedkeuring voor deze aankoopovereenkomst door de gemeenteraad aan 
wie deze overeenkomst wordt voorgelegd tijdens de eerstvolgende zitting en van het niet 
schorsen of vernietigen van dit gemeenteraadsbesluit door de voogdijoverheid. 

 B. de gemeente Jabbeke laat de verkoper zo lang als mogelijk in het genot van zijn woning en 
kan onmiddellijk gebruik maken van een toegangsweg van 5m ten behoeve van de zwakke 
weggebruikers en ten behoeve van de ontwikkeling van het project, verder gebruik van de 
woning en de aanhorigheden tot op de 30m vanaf de Constant Permekelaan, waarbij de 
gemeente Jabbeke instaat voor de kosten en het plaatsen van een passende omheining).  Zodra 
er voor de realisatie van de toegangsweg wegname van de woning dient te gebeuren dan zal de 
gemeente Jabbeke hiervoor via aangetekend schrijven verwittigen met een 
verwittigingstermijn van 6 maanden. In dit geval wordt vanaf de datum van het verzoek tot het 
verlaten van de woning een levenslange vergoeding betaald van 750 EUR/maand, 
geïndexeerd. Indien de verkoper er voor kiest om zelf de woning onmiddellijk te verlaten dan 
wordt een vergoeding betaald van vijftigduizend euro (50.000,00 €) voor de afstand van het 
recht van bewoning. Deze vergoeding wordt vermindert met tienduizend euro (10.000,00 €) 
per vol jaar dat het recht van bewoning genoten wordt en dit vanaf de datum van de notariële 
akte. 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeente gaat over tot de aankoop van het volgend onroerend goed: een perceel grond met 
woonhuis, gelegen te Jabbeke en thans kadastraal gekend onder 1e afdeling Jabbeke, sectie C, nummer 
179D, met een kadastrale oppervlakte van 1.420m² en dit voor een prijs van 250.000 euro en onder de 
voorwaarden zoals aan te nemen volgens de onderhandse verkoopbelofte, dd. 9 juli 2015, zoals 
hierboven vermeld. 
 
Artikel 2: 
De notariële akte wordt verleden via het kantoor van notaris Van Hoestenberghe-Dewagtere en de 
burgemeester en de gemeentesecretaris worden gemachtigd om hiervoor op te treden voor rekening 
van de gemeente Jabbeke. 
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MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Caroline Daenekindt vraagt andermaal aan schepen Jan Pollet wat er ondernomen is 

inzake de geluidsinstallaties van de ijskarren. Het raadslid merkt op dat de bewoners van wijken 
uren geplaagd worden door dit geluid. Er zouden voorwaarden in de vergunning moeten 
opgenomen worden om een beperking in te voeren ook naar het tijdstip toe. De studenten hadden 
tijdens de examenperiode last van het muziek van de ijskarren. 

 
 Schepen Jan Pollet vermeldt dat de ijskar die het overdreven geluid veroorzaakte dit nu zou 

aangepakt hebben. Er wordt gewezen op het feit dat men ook “middenstand-minded” moet zijn. Er 
wordt ook gewezen op de korte periode en de broodwinning van deze ijsventers. 

 
- Raadslid Nadia Hendrickx heeft vragen over de briefing van de bewoners van de Popstaelstraat. 
 
 Door schepen Jan Pollet wordt geantwoord dat tijdens de zitting van het schepencollege van heden 

de Extra Info goedgekeurd werd die aan de bewoners zullen toegestuurd worden. 
 
- Raadslid Nadia Hendrickx heeft ook vragen in verband met het Infoberichtenblad. Het is reeds lang 

geleden dat een Infoblad ontvangen werd. 
 
 Door de gemeentesecretaris wordt toegelicht dat er de laatste 5 à 6 jaar geopteerd werd om 

redactioneel en themagericht te werken. Het is gebleken dat het aanreiken van redactionele 
artikelen voor de meeste medewerkers moeilijk was. Ook rond omkadering is er bij de 
besparingsronde een probleem gerezen. De vraag is of het haalbaar is om het Infoberichtenblad in 
zijn huidige vorm, voornamelijk redactioneel, aan te houden. Uiteindelijk heeft Jabbeke geen eigen 
communicatiedienst zoals in de grotere steden. Er wordt overwogen om Info te laten verschijnen 
zonder redactionele teksten. Er wordt op dat vlak in de komende maanden een initiatief genomen. 

 
- Raadslid Claudia Coudeville heeft bemerkingen op een vraag in een vorige zitting gesteld door 

raadslid Caroline Daenekindt over de visventer op de parking van café De Peacock. Het raadslid 
heeft toen de opmerking gemaakt over het ontbreken van gegevens op de flyer die hierover werd 
rondgedeeld. Raadslid Coudeville merkt op dat dit onderzocht werd en dat er geen verplichting is 
om gegevens op een flyer te vermelden. 

 
- Voorzitter Jacques Monteyne heeft vragen over het groenbeleid in de gemeente. De vraag wordt 

gesteld om het gras rond de zitbanken te verwijderen. Ook werd in het verleden beloofd om het 
bomenbestand op te lijsten. Hoever staat men in deze oplijsting? Ook vraagt het raadslid om de 
bomen niet als zuilen op te snoeien, maar om ook ten gepaste tijde te werken aan wortel- en 
stamscheuten. 

 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 8 juni 2015. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 7 september 2015. De vergadering wordt beëindigd om 21u25. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter  
           (bij volmacht), 
G. Acke.         J. Monteyne  
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