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Beste inwoner,

Als burgemeester van Jabbeke heet ik u 
welkom als nieuwe inwoner.

Ik nodig u graag uit om via deze brochure 
kennis te maken met onze gemeente.

Jabbeke is een heel boeiende gemeente 
die kansen wil bieden aan zijn inwoners. 
De slogan ‘Jabbeke geeft je ruimte’ is ook 
een uitnodiging om deel te nemen aan de 
vele socio-culturele, sportieve en andere 
activiteiten die plaats vinden in uw nieuwe 
woonomgeving.

Als gemeentebestuurders zijn wij allen 
volledig ter uwer beschikking, en ik hoop 
dat wij elkaar binnenkort ook persoonlijk 
zullen ontmoeten.

Hartelijke groeten,

VoorwoorD

Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) 

Snellegemstraat 9, 8490 Zerkegem
tel. 050/81 34 43
fax 050/81 34 43
GSM 0473/91 82 01
e-mail: daniel.vanhessche@telenet.be
 
Spreekuur 
Op afspraak

Bevoegd voor: 
algemeen beleid - openbare orde (politie), 
landbouw, wegbermbeheer, private toegangswegen, 
waterlopen (polders en waterlopen) en personeel.
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Info Jabbeke
Info Jabbeke, het offi ciële berichten-
blad van de gemeente Jabbeke, is 
een gevestigde waarde in het infor-
matieaanbod. De kwartaaluitgifte die 
sinds de fusie van de gemeenten in 
1977 aangeboden wordt aan de in-
woners van de gemeente Jabbeke 
kreeg in 2007 een andere look en een 
meer redactionele inhoud. 

Info Jabbeke biedt u aan de hand van redactionele artikels 
en fotomateriaal een kijk voor en achter de schermen van 
de gemeente. Info Jabbeke wordt per kwartaal gratis aan 
huis bedeeld.

website
Via de website www.jabbeke.be kunt u op de voet volgen 
wat er allemaal leeft in onze gemeente: nieuws heet van 
de naald, de meest actuele informatie over projecten en 
activiteiten maar ook een schat aan achtergrondinformatie 
over de gemeente en zijn dienstverlening. 

wat heeft de gemeenteraad laatst beslist, welke 
activiteiten gaan er door, zijn er werken gepland in mijn 
straat, welke nieuwe boeken zijn er in de bib? Dat en nog 
zoveel meer vindt u op www.jabbeke.be.

Activiteitenagenda
Dat de gemeente Jabbeke leeft, merkt 
u meteen als u door de gemeentelijke 
activiteitenagenda bladert. Dit over-
zicht van alle geplande activiteiten 
van de Jabbeekse verenigingen en de 
gemeentelijke diensten krijgt u maan-
delijks gratis in de bus. u kunt deze 
activiteitenkalender ook steeds raad-
plegen via de gemeentelijke webstek 
www.jabbeke.be.

Extra-Info Jabbeke
onder de benaming Extra-Info 
worden er op regelmatige basis 
themanummers uitgegeven over 
de gemeentelijke dienstverlening, 
bijzondere realisaties en 
evenementen.

oP dE hooGTE BLIJVEn
Het gemeentebestuur houdt de inwoners graag op de hoogte van het reilen en zeilen in de gemeente en 
gebruikt hiervoor verschillende communicatiemiddelen. 

AgendaJabbeke
mei 2015

Activiteiten

dinsdag 24 maart 2015

beurs

jabbeke	 	 9u-16
Vr i jet i jdscentrum Jabbeke
gratis gEZOndHEidsBEUrs

In	 jabbeke	 vormen	 de	 65+’ers	 een	
belangrijke	 groep	 inwoners	 waaraan	
gemeente	 en	 OCMW	 extra	 aandacht	
wensen	te	schenken.

Daarom	nodigen	we	zeker	 alle	65+’ers	
uit	 voor	 de	 gratis	 gezondheidsbeurs	
die	 doorgaat	 op	 20	 mei	 2015	 in	 het	
Vrijetijdscentrum	jabbeke.	

Op	 deze	 beurs	 zullen	 er	 tal	 van	 pro-
fessionals	 aanwezig	 zijn	 die	 persoon-
lijke	 gezondheidsinformatie	 verstrekken	
over	 onder	 andere	 gehoor,	 zicht,	 con-
ditie,	 voeding,	 osteoporose,	 podologie	
en	mobiliteit.	Voor	de	 geïnteresseerden	
is	 er	 tevens	 de	 mogelijkheid	 tot	 een	
gehoor-,	oog-	en	conditietest.	

De	 gezondheidsbeurs	 is	 doorlopend	
geopend	van	9u	tot	16u.	

Om	14u	is	er	de	voordracht	‘Hoe	houd	
ik	mij	 jong	 van	60	 tot	100	 jaar’	 van	dr.	
William	De	Groote,	specialist	in	ortho-
pedische	chirurgie	en	traumatologie.

In	 de	 namiddag	 is	 er	 opvang	 voorzien	
voor	uw	(klein)kind.	Wie	bovendien	met	
de	fiets	komt,	kan	genieten	van	een	gra-
tis	fietscontrole.

bij	 een	 beursbezoek	 over	 de	 middag	
is	 er	 de	 mogelijkheid	 tot	 aankoop	 van	
belegde	broodjes	en/of	soep.

org:	 Gemeente	en	OCMW	jabbeke
inl:	 Inge Welvaert, 050/81 01 80
 ocmw@jabbeke.be

wOEnsdag 20 mEi 2015ZOndag 3 mEi 2015

hobby

stalHIlle						 	 10u
‘ t Oud Gemeentehuis Stalhi l le
siEr- En mOEstUinEn
tuinclub	 onder	 leiding	 van	 Paul	 Clicteur	
(moestuin)	 en	 luc	 Dewaele	 (siertuin).	
Van	 11u	 tot	 12u	 plantenruil/-verkoop	 bij	
Daniël	laevens.	Wie	kan,	brengt	plantgoed	
mee.
org:	 Velt	jabbeke
inl:	 Paul Clicteur, 050/81 41 71
 paulclicteur@hotmail.com
 www.velt.be/Jabbeke

zoektocht

jabbeke						 	 12u30
kantine KSV Jabbeke
fiEts- En snEUkEltOcHt
Het	 vertrek	 is	mogelijk	 tussen	 12u30	 en	
13u30	 aan	 de	 kantine	 van	 ksV	 jabbeke.	
De	 afstand	 van	 de	 fiets-	 en	 sneukeltocht	
bedraagt	 28km.	 Inschrijven	 vóór	 30	 april	
via	 de	website	 of	 telefonisch	 (Fabienne	 -	
0486/15	00	08).
org:	 ksV	jabbeke
inl:	 Bart Demarest, 0479/48 34 64
 bart.demarest@telenet.be
 http://ksvjabbeke.be

maandag 4 mEi 2015

feesten

Varsenare							 14u
parochiaal centrum Varsenare
OkrafEEst vOOr tacHtig-
En nEgEntigjarigEn
Zoals	elk	jaar	vieren	we	onze	leden	die	dit	
jaar	tachtig	of	negentig	jaar	worden	en	dit	
samen	met	alle	leden	die	minstens	tachtig	
jaar	 oud	 zijn.	De	 genodigden	 krijgen	 nog	
een	persoonlijke	uitnodiging.
org:	 Okra	trefpunt	Varsenare
inl:	 Roland Verleye, 0498/52 11 25

vorming

snelleGeM							 19u30
Vloethemveldstraat 4
EEn startklarE fiEts
Fietsen	is	in,	maar	hoe	zorg	je	er	voor	dat	
je	fiets	steeds	in	orde	is?	Waar	let	je	op	en	
wat	kan	 je	 zelf	 doen	om	 je	 fiets	 goed	 te	
onderhouden?
org:	 kVlV	snellegem
inl:	 Nancy Beirens, 050/81 16 86
 kvlvsnellegem@gmail.com

dinsdag 5 mEi 2015

wandelen

jabbeke						 	 9u
parking oude spor thal Jabbeke
prOvincialE wandEling
In	een	rustige	en	groene	omgeving	werden	
-	 met	 als	 uitvalsbasis	 het	 diocesaan	 cen-
trum	Groenhove	 -	 verschillende	wandel-
lussen	 (4,	6,3,	9,5	en	10km)	uitgestippeld.	
Carpooling	is	mogelijk.
org:	 neos	West-Vlaanderen
inl:	 Willy Rosseel, 050/81 16 12

fietsen

jabbeke						 	 14u
parking oude spor thal Jabbeke
fiEtsEn mEt nEOs
De	2de	fietstocht	(5/05)	richting	Gistel	met	
stopplaats	de	Oostmolen	(30km).	Voor	de	
3de	fietstocht	richting	sint-Michiels	(19/05)	
met	pauze	in	de	trutselaar	(32,5km).
data:	 5/05-19/05
org:	 neos	jabbeke
inl:	 Freddy Desmidt, 050/81 17 88

sport en spel

Varsenare							 14u-15u
SPC Hof ter Straeten
initiatiE tai cHi
data:	 5/05-12/05-19/05-26/05
org:	 sportdienst	jabbeke
inl:	 Gino Jonckheere, 050/81 02 06
 sportdienst@jabbeke.be
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Andere
Zijn er wegwerkzaamheden of infrastructuurwerken 
gepland in uw buurt, dan wordt u via een bewonersbrief 
op de hoogte gebracht. Sommige nieuwe projecten 
worden toegelicht in een infovergadering.  

Lokale overheden evolueren ook mee met de tendenzen 
van de sociale media. Daarom heeft de gemeente Jabbeke 
ook een facebookpagina waarop  u alle relevante 
informatie, foto’s en andere media kunt terug vinden. 
Daarnaast is de gemeente ook actief op Twitter en 
Instagram.

www.facebook.com/gemeentejabbeke
www.twitter.com/gemeentejabbeke
www.instagram.com/gemeentejabbeke



Algemeen contact 
Gemeentehuis Jabbeke
Dorpsstraat 3   8490 Jabbeke
tel.  050 81 02 11 
Fax  050 81 01 17 
gemeentehuis@jabbeke.be
www.jabbeke.be

Openingsuren: 

Elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur en 
van 13.30 tot 17.30 uur.

op maandag is de dienst frontoffice/
bevolking aanvullend geopend van 17.30 
uur tot 19.30 uur.

Briefwisseling
Briefwisseling ter attentie van het 
gemeentebestuur Jabbeke richt u 
aan het college van burgemeester en 
schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 
Jabbeke.

Meldingskaart
wenst u een probleem in verband met 
de gemeentelijke infrastructuur en/
of gemeentelijke aangelegenheden te 
signaleren aan het gemeentebestuur 
Jabbeke, maak dan gebruik van de 
meldingskaart via het e-loket of stuur 
een e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be).
 

Communicatie werkt in twee richtingen! Wilt u als inwoner zelf iets vragen of melden aan 
het gemeentebestuur? Wenst u meer informatie over een bepaald onderwerp? Dan zijn er 
verschillende manieren om de gemeentediensten te contacteren. 

E-loket
Het digitaal loket van de gemeente Jabbeke laat toe om een aantal 
zaken van thuis uit te regelen. Dit biedt heel wat tijdswinst want 
u bent niet gebonden aan de openingsuren van het gemeentehuis.

Via het e-loket op www.jabbeke.be kunt u digitaal:

• een meldingskaart indienen
• een activiteit van uw vereniging aankondigen, die dan 

verschijnt op de gemeenteljke website en in de volgende 
Activiteitenagenda.

• documenten aanvragen bij de dienst bevolking-burgerlijke 
stand (bijv. getuigschrift samenstelling gezin), waarna het 
gevraagde document u thuis wordt toegestuurd. 

• inzage/afschrift vragen van bestuursdocumenten
• een reservatie bij de uitleendienst maken via het 

uitleenformulier
• toelatingsaanvragen containerpark, afvuren van 

vreugdeschoten, het plaatsen van een container, werfkeet, 
kraan, bouwmaterialen,... op het openbaar domein

• ....
 
Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur bepaalt dat 
elke burger het recht heeft om inzage te krijgen in, een afschrift 
te ontvangen van of uitleg te krijgen over bestuursdocumenten. 
Hiervoor dient u een aanvraag te  richten aan de gemeentesecretaris, 
Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of via gemeentehuis@jabbeke.be.

Dit recht is niet onbeperkt. Er gelden een aantal  uitzonderingen, 
dit om o.a. het recht op de privacy van burgers of het recht op 
bescherming van intellectuele eigendommen van bedrijven veilig 
te stellen.

PARTICIPEREn
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hET CoLLEGE VAn BuRGEMEESTER En SChEPEnEn

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester en 6 schepenen. De 
voorzitter van het oCMw maakt integraal deel uit van schepencollege. 
Dat is een nieuwe regeling, bepaald door het gemeentedecreet, om de 
samenwerking tussen het oCMw en de gemeenten te verbeteren. 

Het college van burgemeester en schepenen komt samen op 
maandagavond. De vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester 
zit de vergaderingen van het schepencollege voor, de gemeentesecretaris 
maakt het verslag op. De leden van het schepencollege nemen 
gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling, zodat 
iedere schepen zijn eigen bevoegdheden heeft. 

Correspondentie

Briefwisseling aan het schepencollege kunt u richten aan: het college van 
burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke en via het 
e-mailadres gemeentehuis@jabbeke.be.
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GEMEEnTEBESTuuR
De inwoners van een gemeente kiezen om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober, de leden van de 
gemeenteraad. Die gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de inwoners van hun gemeente en zien in hun 
plaats toe op het bestuur van de gemeente. De schepenen worden aangesteld uit en door de gemeenteraad. 
Het aantal gemeenteraadsleden en schepenen hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. De 
gemeenteraad van Jabbeke bestaat uit 23 leden, met name de burgemeester, 5 schepenen en 17 raadsleden.



Schepen Geert Deprée (CD&V) 

Koornblomme 4, 8490 Jabbeke 
Tel. 050 81 29 60 - GSM 0479 37 73 05 - geert.depree@telenet.be
 
Bevoegdheden: sport- en sportinfrastructuur, verkeer, mobiliteit, scholen, gezinnen, buitenschoolse 
kinderopvang en gehandicapten(beleid).

Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V)

Snellegemstraat 9, 8490 Zerkegem 
GSM 0473 91 82 01 - daniel.vanhessche@telenet.be
Spreekuur: op afspraak 

Bevoegdheden: algemeen beleid, openbare orde (politie), landbouw, wegbermbeheer, 
private toegangswegen, waterlopen (polders en waterlopen) en personeel

Eerste schepen Frank Casteleyn (CD&V) 

Isenbaertstraat 105B, 8490 Snellegem 
GSM 0479 21 88 94 - casteleyn.frank@telenet.be
 
Bevoegdheden: burgerlijke stand, feestelijkheden, ruimtelijke ordening en communicatie.

Schepen Jan Pollet (CD&V) 

Gistelsteenweg 190, 8490 Snellegem 
GSM 0473 61 08 96 - pollet.jan@telenet.be
 
Bevoegdheden: openbare werken, middenstand en handel, tewerkstelling en economie, senioren en 
distributienetten.

Schepen Heidi Vanhaverbeke (CD&V) 

Cathilleweg 159, 8490 Stalhille 
Tel. 050/81 34 29 - GSM 0476 40 49 86 - heidi.vanhaverbeke@telenet.be
 
Bevoegdheden: cultuur, bibliotheken, gebouwen, wonen en woonbeleid en emancipatiebeleid.

Schepen Claudia Coudeville (CD&V) 

Legeweg 10, 8490 Varsenare 
GSM 0472/80 10 05 - claudia.coudeville@telenet.be
 
Bevoegdheden: leefmilieu, landinrichting, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, toerisme, wijken en 
meldingskaarten en financiën.

OCMW-voorzitter Paul Storme (CD&V) 

Koornblomme 56, 8490 Jabbeke 
Tel. 050/81 27 06 - paul.storme@jabbeke.be
 
Bevoegdheden: sociale zaken
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dE GEMEEnTERAAd 

De gemeenteraad komt minstens tien maal per jaar samen, meestal de 
tweede maandag van de maand behalve in augustus. De vergaderingen 
vinden om 20 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Jabbeke.

De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat iedereen deze 
kan bijwonen. Soms verloopt een gedeelte achter gesloten deuren, 
bijvoorbeeld als het over personen  gaat. 

De data, agenda en verslagen van de gemeenteraad zijn te raadplegen op 
de website www.jabbeke.be – rubriek bekendmaking en gemeenteraad. De 
agenda wordt ook geafficheerd in de infokasten bij de gemeentehuizen 
van Jabbeke en Varsenare. 

wie de agenda van de gemeenteraad digitaal thuis wil ontvangen, richt 
een e-mail aan gemeentehuis@jabbeke.be. De agenda kan ook thuis 
toegestuurd worden, dit kost 10 euro per jaar. 
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Paul Vanden Bussche (sp.a-Groen-plus)
Voorzitter gemeenteraad
Dorpsstraat 23A, 8490 Jabbeke
GSM 0498 92 27 49
paul.vanden.bussche@telenet.be

Jacques Monteyne (sp.a-Groen-plus)
Boekweitstraat 7, 8490 Jabbeke
tel. 050 81 23 51 
GSM 0475 55 75 98
jacques.monteyne@telenet.be

Thomas Veramme (Cd&V)
Caverstraat 14V1A1, 8490 Jabbeke
tel. /
GSM 0496/89 66 52
t.veramme@gmail.com

Franky dereeper (Cd&V)
Aartrijksesteenweg 46, 8490 Jabbeke
tel. 050 81 10 53 
GSM 0475 42 67 13
voeders.dereeper@skynet.be

Annie d’hoedt (Cd&V)
Fazantendreef 4, 8490 Varsenare
tel. 050 81 17 76
GSM 0498 16 38 36
annie.dhoedt@telenet.be

Cindy Sabbe (Cd&V)
Cathilleweg 45, 8490 Stalhille
tel. 050 81 19 23 
cindysabbe@telenet.be

Annemieke dhaese (Cd&V)
weststraat 7, 8490 Jabbeke
GSM 0473 93 39 70
annemieke.dhaese@skynet.be

Caroline daenekindt 
westmoere 2A, 8490 Snellegem
tel. 050 81 44 19
GSM 0497 15 01 03
caroline.daenekindt@skynet.be

Geert orbie (n-VA)
Cathilleweg 3, 8490 Stalhille
tel. 050 67 85 95 
GSM 0486 42 07 75
geert.orbie@n-va.be

Siska Loyson (Cd&V)
Joorisstraat 28, 8490 Varsenare
tel. 050 38 90 63
GSM 0478 78 04 67
siskaloyson@gmail.com

Joël Acke (Cd&V)
oudenburgweg 50, 8490 Varsenare
tel. 050 81 18 28
GSM 0478 72 11 36
joel.acke@telenet.be

Georges Lievens (Cd&V)
Vedastusstraat 25, 8490 Zerkegem
tel. 050 81 44 73
GSM 0485 91 10 34
georges.lievens@telenet.be

hendrik Bogaert (Cd&V)
Kroondreef 3, 8490 Jabbeke
GSM 0477/31 43 92 
hendrik.bogaert@telenet.be

Luc Slabbinck (n-VA)
westmoere 33, 8490 Snellegem
tel. 050 81 22 76 
GSM 0496 15 64 51
luc.slabbinck@n-va.be

Jan Talloen (n-VA)
Provenhofstraat 8, 8490 Varsenare
GSM 0498 88 40 14
jan.talloen@n-va.be

nadia hendrickx (sp.a-Groen-plus) 
westernieuwweg 14, 8490 Varsenare
tel. 050 39 00 03
nadiahendrickx@skynet.be

han Vermaut (n-VA)
Gerststraat 4, 8490 Jabbeke
tel. 050 81 42 75 
GSM 0497 53 18 29
han.vermaut@n-va.be

Gemeentesecretaris Gabriël Acke
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
tel. 050 81 01 20
gemeentehuis@jabbeke.be 

De gemeenteraad stelt het budget voor het komende jaar vast, spreekt zich uit over de gedane uitgaven van het 
voorbije jaar door het controleren en goedkeuren van de gemeenterekening, stemt gemeentelijke reglementen, beslist 
over de grote werken en uitgaven van de gemeente. De leden van de gemeenteraad zijn door hun betrokkenheid 
met het gemeentebeleid nauw vertrouwd met het reilen en zeilen van de gemeente.
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Kantoorgebouw Interne Zaken
Caverstraat 10, 8490 Jabbeke

In dit kantoorgebouw wordt met het OCMW Jabbeke samengewerkt 
voor de personeelsdienst en de financiële dienst.

Gemeentehuis Jabbeke
Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke 
(= correspondentieadres voor alle gemeentediensten)
Tel. 050 81 02 11 - Fax 050 81 01 17

Openingsuren : 
Maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur
Op maandag aanvullend geopend van 17.30 uur tot 
19.30 uur (bevolking/frontoffice).

gemeentehuis@jabbeke.be 
(= centraal e-mailadres voor alle gemeentediensten)
www.jabbeke.be

In het gemeentehuis zijn het onthaal, de 
bevolkingsdienst, de dienst leefmilieu, het secretariaat 
en de burelen voor burgemeester en schepenen.

GEMEEnTEhuIS
De gemeente heeft haar diensten in het gemeentehuis te Jabbeke, maar ook belangrijke afdelingen in het 
deelgemeentehuis Varsenare en in het kantoorgebouw Interne Zaken.

Gemeentehuis Varsenare
Oude Dorpsweg 58, 8490 Varsenare

Tel. 050 81 02 00

Openingsuren : 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur 

en op woensdagnamiddag aanvullend van 13.30 tot 17.30 uur

Het gemeentehuis Varsenare huisvest een deel van de dienst vrije tijd 
en heeft een volledige dienstverlening van de bevolkingsdienst.
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Onthaalbalie in het gemeentehuis van Jabbeke

U kunt terecht bij de dienst Onthaal voor onder meer: 

• Algemene informatie, brochures en het gemeentelijk stratenplan 
• Toeristische informatie, wandel- en fietspaden, autoroutes. Voor 

toeristische informatie kunt u ook terecht op de gemeentelijke 
webstek www.jabbeke.be – rubriek toerisme en op de dienst 
Toerisme (050/81 02 05).

• Het aankopen van huisvuilzakken, PMD- en groenafvalzakken
• Het afgeven van brieven, documenten en offerten voor om 

het even welke gemeentedienst, alsmede brieven voor de 
burgemeester en/of de schepenen.

• Aanvraagformulieren voor vrijstellingen en verminderingen 
voor senioren en personen met een handicap (vermindering 
inkomstenbelasting/onroerende voorheffing, sociaal tarief 
telefoon/kabeldistributie/gas/elektriciteit, parkeerkaart, inko-
mensgarantie voor ouderen).

• Vergunningen zoals het plaatsen van een container op openbaar 
domein of het afvuren van vreugdeschoten.

• Aanvragen tot pensioen.
• Vergunningen met inname openbaar domein en evenementen.
• Schadegevallen op openbaar domein.
• Schade aan land- en tuinbouwteelten.

onThAAL
Gemeentehuis Jabbeke - tel. 050 81 02 11
Deelgemeentehuis Varsenare - tel. 050 81 02 00
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De dienst Bevolking is wellicht de gemeentedienst waar u als 
burger het meest mee in contact komt, deze dienst regelt 
immers mee uw hele publieke, sociale en familiale leven. 

Het begint al met uw adreswijziging als u verhuist, het aanvragen 
of hernieuwen van uw identiteitskaart of verblijfsdocument als 
inwoner van vreemde origine, het aanvragen van een rijbewijs 
na het slagen in uw rijexamen, het bekomen van een reispas als 
u op reis gaat buiten de Europese unie… 

u kan er terecht voor allerhande uittreksels uit het 
bevolkingsregister (bewijs van woonst, leven, nationaliteit, een 
gezinssamenstelling enz.), het wettigen van een handtekening, 
het eensluidend verklaren van een document, om een 
verklaring van samenwoonst te laten registreren of uw laatste 
wilsbeschikking. De dienst organiseert ook de verkiezingen.

Meer informatie kunt u steeds vinden op de gemeentelijke 
webstek www.jabbeke.be onder de rubriek Burgerzaken en de 
Infogids. 

op de dienst burgerlijke stand kunt u terecht voor alle 
informatie omtrent geboorten, erkenningen, adoptie, 
huwelijken, echtscheidingen, overlijdens en afschriften en 
uittreksels.

Meer informatie kunt u steeds vinden op de gemeentelijke 
webstek www.jabbeke.be onder de rubriek Burgerlijke Stand en 
de Infogids A-Z. 

U kunt er terecht voor:

• aangifte beroepswijziging
• aangifte wettelijke samenwoning
• adreswijziging
• anti-reklamestickers
• attesten en uittreksels uit de bevolkingsgegevens 
• elektronische identiteitskaart en Kids-ID’s
• laatste wilsbeschikking (begrafenis of crematie) 
• kieszaken
• reispassen
• reistoestemming minderjarigen 
• rijbewijzen
• uittreksel uit het strafregister 
• wettigen van handtekening
• orgaandonatie
• viering huwelijksjubilarissen

Enkel in het gemeentehuis van Jabbeke (050 81 02 12): 

• huisnummers
• verblijfsvergunning voor vreemdelingen

Enkel in het gemeentehuis van Varsenare (050 81 02 00): 

• genealogische opzoekingen (na telefonische afspraak)

U kunt er terecht voor:

• de aangifte van een geboorte, huwelijk, erkenning 
ouderschap en overlijden

• afschriften en uittreksels uit de registers van de 
burgerlijke stand

• de aanvraag begrafenis en crematie, 
begraafplaatsconcessies, columbarium

• wilsverklaring euthanasie
• naamsverandering
• aanvraag Belgische nationaliteit

BEVoLKInGSdIEnST
Gemeentehuis Jabbeke - 050 81 01 12 - Gemeentehuis Varsenare - 050 81 02 00 

BuRGERLIJKE STAnd
Gemeentehuis Jabbeke - 050 81 01 14 

E-LoKET

Via het E-loket op de gemeentelijke website kunt u een aantal 
attesten en formulieren online aanvragen. De gevraagde 
documenten worden u dan thuis toegestuurd.
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SECRETARIE
Gemeentehuis Jabbeke - tel. 050 81 01 20

U kunt er terecht voor:

• Informatie over de werking en de beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester 
en schepenen. De dienst staat in voor de voorbereiding en notulering van de beslissingen (meer info op 
www.jabbeke.be – rubriek bestuur en beleid).

• Inzage en afschrift van bestuursdocumenten. Hiervoor dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan 
de gemeentesecretaris, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke, gemeentehuis@jabbeke.be.

• Inlichtingen en documentatie inzake overheidsopdrachten uitgeschreven door het gemeentebestuur.
• Klachtenbehandeling.
• rampenschade: inlichtingen en formulieren voor de aanvraag van financiële tussenkomst via het 

rampenfonds. wie schade geleden heeft na overstroming, overvloedige regenval, storm e.d. die als ramp 
erkend wordt, kan beroep doen op het rampenfonds.

InTERnE ZAKEn
In het gebouw interne zaken huizen de personeelsdienst en de financiële dienst, bereikbaar na 
telefonische afspraak.

Personeelsdienst

gemeente: tel. 050 81 01 52

OCMW: tel. 050 81 01 50

U kunt er terecht voor:

• spontane sollicitaties
• inlichtingen over vacatures binnen het 

gemeente- en ocmw-bestuur, examens, 
aanwervingsvoorwaarden.

Vacatures bij het gemeentebestuur vindt u op www.
jabbeke.be – rubriek werken - tewerkstelling. 

Financiële dienst

gemeente: tel. 050 81 01 59

OCMW: tel. 050 81 01 58

U kunt er terecht voor:

• inlichtingen over betalingen 
• vragen of bezwaren in verband met 

gemeentebelastingen
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RuIMTELIJKE oRdEnInG
Gemeentehuis Jabbeke - tel. 050 81 01 30

Premiezoeker
www.premiewijzer.be

Bekendmakingen kunt u 
lezen op www.jabbeke.be

U kunt er terecht voor:

• Allerlei stedenbouwkundige inlichtingen.
• Stedenbouwkundige vergunningen. Meer info vindt u 

op  www.ruimtelijkeordening.be.
• openbare onderzoeken: inzage van bouwaanvragen 

en verkavelingen. 

• Allerhande huisvestingspremies voor de woning. 
Meer info vindt u op  www.premiezoeker.be: hier kunt 
u zelf nagaan voor welke premies u in aanmerking 
komt.

• Informatie over nutsbedrijven die actief zijn in de 
gemeente.

• Inlichtingen over het rioleringsstelsel.

Meer info: www.jabbeke.be - rubriek leefmilieu/ruimtelijke 
ordening en infogids A-Z

PLAnoLoGIE
Gemeentehuis Jabbeke - tel. 050 81 01 32 

U kunt er terecht voor:

• inzage in het vergunningen- en plannenregister
• inzage van ruimtelijke uitvoeringsplannen en  structuurplannen
• informatie over het huisvestingsbeleid (leegstand, verwaarlozing, kwaliteitsbewaking…van woningen, gebouwen 

en bedrijfsruimten))
• informatie over het middenstandsbeleid (bv. http://www.economischekaart.be/jabbeke)
• informatie over huisnummering
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LEEFMILIEu
Gemeentehuis Jabbeke - tel. 050 81 01 33 

Meer informatie kunt u vinden op www.jabbeke.be - rubriek leefmilieu/ruimtelijke ordening en infogids A-Z

Dag van de natuur
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U kunt er terecht voor:

• Milieuloket (info met betrekking tot algemene milieu- en natuurinformatie) 
 - informatie over afvalinzamelingen en werking containerpark
 - milieu-acties: week van het bos, dag van de natuur, boomplantacties,…
 - milieuklachten

• Milieuvergunningen (bij de milieudienst kunt u terecht voor informatie over de VLAREM-wetgeving en ver-
 gunningsplichtige activiteiten (hinderlijke inrichtingen, grondwaterwinningen,…)

• Andere vergunningen:
 - kansspelinrichtingen
 - opslag vuurwerk
 - vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en taxivergunningen
 - hygiëneattest voor het verstrekken van gegiste en sterke dranken
 - aanvraag afwijking geluidsnormen muziekactiviteit hoger dan 85 dbA

• Gemeentelijke milieupremies 
 - wegbermen (landbouwbeheer), kleine landschapselementen en nestgelegenheden zwaluwen. 
 - adoptie wegbermen in kader van zwerfvuilacties
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dIEnST VRIJE TIJd
De sportdienst, cultuurdienst, toeristische dienst, jeugddienst en de dienst buitenschoolse kinderopvang zijn 
gehuisvest in het gemeentehuis Varsenare, Oude Dorpsweg 58 te 8490 Varsenare. Ga regelmatig eens een 
kijkje nemen op www.jabbeke.be - rubriek vrije tijd. U vindt er heel wat bijkomende informatie over het 
aanbod en de actviteiten van de dienst Vrije Tijd. Voor toerisme kunt u Visit Jabbeke consulteren. Bij de dienst 
Vrije Tijd kunt u ook de contactgegevens van alle Jabbeekse verenigingen bekomen.

SPoRTdIEnST - 050 81 02 06

De sportdienst is gehuisvest in het deelgemeentehuis 
Varsenare, oude Dorpsweg 58 te 8490 Varsenare.

Correspondentieadres
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke
gemeentehuis@jabbeke.be

U kunt er terecht voor:

• informatie over de jeugd- en volwassenwerking van 
de sporten die in de gemeente beoefend kunnen 
worden

• informatie over de sportkampen te Jabbeke
• informatie over alle sportactiviteiten in de gemeente
• reserveren van sportinfrastructuur
• subsidies voor sportverenigingen
• vragen en opmerkingen

CuLTuuRdIEnST - 050 81 01 52

De cultuurdienst is gehuisvest in het kantoorgebouw 
Interne Zaken, Caverstraat 10 te 8490 Jabbeke.

Correspondentieadres
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke
gemeentehuis@jabbeke.be

U kunt er terecht voor:

• informatie over culturele materies, activiteiten en 
culturele infrastructuur in de gemeente

• reserveren van zalen voor cultureel gebruik
• indienen van activiteitenformulieren
• aanvragen van banners
• subidies voor culturele verenigingen en verenigingen 

die jubileren
• ‘vereniging in de kijker’ plaatsen
• vragen en opmerkingen

dIEnST ToERISME - 050 81 02 02

De toeristische dienst is gehuisvest in het deelgemeentehuis 
Varsenare, oude Dorpsweg 58 te 8490 Varsenare 
alsook in het Provinciaal Museum Constant Permeke, 
Gistelsteenweg 341 te 8490 Jabbeke (050 81 02 08).

Correspondentieadres
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke
gemeentehuis@jabbeke.be

U kunt er terecht voor:

• informatie over recreatie, bezienswaardigheden, 
toeristische evenementen, logies en horeca in en 
om Jabbeke

• het provinciaal museum Constant Permeke
• organisatie van daguitstappen voor groepen
• geleide bezoeken
• vragen en opmerkingen
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U kunt er terecht voor:

• vakantiewerking en speelstraten
• informatie over jeugd- en 

jongerenverenigingen
• subsidies voor jeugdwerkinitiatieven, 

kadervorming, experimenteel jeugdwerk 
en projectwerking

• melding van schade aan speelterreinen en 
-toestellen

• algemene informatie over alles wat jeugd 
aanbelangt

• Info Jabbeke - ActiviteitenAgenda - 
banners - gemeentelijke website - sociale 
media - digitale schermen - publicaties

JEuGddIEnST - 050 81 01 54

De jeugddienst is gehuisvest in het kantoorgebouw Interne 
Zaken, Caverstraat 10 te 8490 Jabbeke (050 81 01 54).

Correspondentieadres
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke
gemeentehuis@jabbeke.be

uITLEEndIEnST

Bij de uitleendienst (ook via e-loket) kunt u feestmateriaal, 
audiovisueel materiaal, veiligheids- en sportmateriaal 
afhuren.

Het reservatieformulier, de tarieven en het reglement 
kunt u vinden op www.jabbeke.be - rubriek vrije tijd - 
uitleendienst.

Het materiaal kan worden afgehaald bij de dienst 
Gemeentewerken - Vlamingveld 24 te 8490 Jabbeke - tel. 
050 81 01 40.

Gemeentelijke Uitleendienst
Oude Dorpsweg 58
8490 Jabbeke
tel. 050/810 206 - 050/810 205 - 050/810 204
e-mail gemeentehuis@jabbeke.be

Reservatieformulier

G
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t Reservatiedatum:

Naam aanvrager:

Vereniging: neen

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Rekeningnr. terugbetaling waarborg:

Gereserveerd materiaal en aantal:
Feestmateriaal Audio-visueel Veiligheid

tafels PA-installatie verdeelkast

stoelen geluidsset blustoestellen

podiumelementen belichtingsset nadars

tentoonstel.panelen CD-speler verkeersborden

kapstokken LCD-projector seindriehoeken

vlaggen overheadprojector veiligheidsjas

vlaggenmasten diaprojector

spreekgestoelte groot scherm

klein scherm

Af- en ophalen: zelf

Ahaaladres:

Datum afhalen: Datum terug:

Te betalen waarborg: Totale kostprijs:

GELIEVE DE WAARBORG CASH OF PER GEKRUISTE CHEQUE MEE TE BRENGEN 
BIJ DE AFHALING VAN HET MATERIAAL EN DE HUURPRIJS (EN EVENTUEEL DE 
VERVOERSKOSTEN VAN DE GEMEENTEDIENSTEN) VOORAF TE STORTEN OP HET 
REKENINGNUMMER 001-3024460-76 VAN DE UITLEENDIENST VAN DE GEMEENTE 
JABBEKE. VERGEET NIET UW DOSSIERNUMMER                             TE VERMELDEN 
IN DE MEDEDELING VAN UW OVERSCHRIJVING.

Manifestatie:

GSM:

ja, namelijk:

gemeente       (vervoerskost          )

Leveradres:Gemeentewerken
Vlamingveld 9
8490 Jabbeke

vrijstelling vervoerskosten?

receptietafels

afdrukken Klik hier om uw aanvraag per mail op te sturen (volg scherminstructies)

■

■ 0

0 0

Reservaties kunnen gebeuren via de dienst Vrije 
Tijd - Oude Dorpsweg 58, 8490 Varsenare,
tel. 050 81 02 06 - gemeentehuis@jabbeke.be of gebruik het 
online aanvraagformulier.

U kunt er terecht voor:

• informatieve vragen aangaande de centra
• informatieve vragen aangaande reservaties 

en mogelijkheden binnen de centra
• technische uitleg en ondersteuning
• het maken van concrete afspraken bij 

verhuring
• plaatsbezoek en rondleiding
• diverse aangelegenheden

GEBouWEnBEhEER CEnTRA - 
0496 59 51 41

De gebouwenverantwoordelijke voor de centra (SPC Hof 
ter Straeten en het Vrijetijdscentrum) is gehuisvest in het 
Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40 te 8490 Jabbeke.

Correspondentieadres
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke
gemeentehuis@jabbeke.be
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BuITEnSChooLSE KIndERoPVAnG
In elke deelgemeente is er een opvanglocatie of vestigingsplaats van de buitenschoolse kinderopvang. De 
administratieve afdeling is gevestigd in het OCMW Jabbeke, Caverstraat 16 te 8490 Jabbeke - tel. 050 81 
01 72 – gemeentehuis@jabbeke.be of ibo@jabbeke.be. 

De buitenschoolse kinderopvang ‘Harlekijn’ is een gemeentelijk initiatief 
erkend door Kind & Gezin. De Harlekijn staat open voor alle kinderen 
van de gemeente Jabbeke die in het kleuter– en lager onderwijs school 
lopen. Er is opvang voorzien vóór schooltijd vanaf 7.00 uur, na schooltijd 
tot 18.30 uur en tijdens schoolvrije en vakantiedagen van 7.00 tot 18.30 
uur. 

De kinderen worden opgevangen door specifiek voor de buitenschoolse 
kinderopvang opgeleid personeel. In de ‘Harlekijn’ kunnen kinderen na 
een drukke schooldag zich naar eigen zin en vermogen uitleven. Zij 
kunnen binnen of buiten spelen, alleen of in groep, zich terug trekken in 
een hoekje, samen zitten en wat praten, gezelschapsspelen uitproberen 
enz…

De ‘Harlekijn’ is een plaats waar gevoelens toegelaten worden 
(huilen, lachen, boos zijn, knuffelen,…). op die manier wordt een 
veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd, zodat de kinderen zich 
kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een eigen identiteit.  
 
op woensdagnamiddag, schoolvrije en vakantiedagen worden er tal van 
leuke en interessante geleide activiteiten georganiseerd. 

Inschrijven in de buitenschoolse kinderopvang gebeurt na afspraak met 
de coördinator.
 
Meer info : www.jabbeke.be - rubriek vrije tijd - jeugd - kinderopvang.
 

de opvang zelf gebeurt in :

• Jabbeke: Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40 -  tel. 050 81 01 78
• Snellegem: Eernegemweg 17 – tel. 050 81 02 15
• Stalhille: Cathilleweg 82 – tel. 0496 59 51 19
• Varsenare: westernieuwweg 1 – tel. 050 81 02 14
• Zerkegem: Sarkoheemstraat 2 – tel. 050 81 02 16



tegenwoordig kan je in de bibliotheek naast  een boek 
ontlenen of informatie opzoeken nog veel meer. De 
bibliotheek is een ontmoetingsplaats, een huiswerk- 
en studieruimte, een verblijfplaats, ... 

Camiel leest geen boeken maar komt elke dag de 
krant lezen.
Sylvie leest de nieuwste tijdschriften terwijl dochtertje 
Charlotte de balletles volgt.
Jolien komt met dochtertje Lieze naar de maande-
lijkse voorleesuurtjes. 
Bram maakt op vrijdag na school zijn huiswerk in de 
bib terwijl mama Ann een uurtje fi tnesst. 

Iedereen is welkom in de bibliotheek, en vindt er wel 
iets wat hem of haar interesseert. Lid worden kan 
makkelijk en is gratis voor iedereen, ongeacht leeftijd 
of woonplaats. Maar ook als je (nog) geen lid bent 
staat de deur van de bibliotheek voor jou open.

Natuurlijk kan je boeken ontlenen in de bibliotheek. 
De allernieuwste romans, kookboeken, knutsel- en 
modebijbels. Maar ook wekelijks nieuwe tijdschrif-
ten zoals Humo, Knack, Libelle, Feeling, Joepie kan je 
ter plaatse lezen of uitlenen. of je kan een voorraad 
fi lms op dvd of voorleesverhalen of stripverhalen 
meenemen om het bezoek van je kleinkinderen op 
te fl euren. Je kan je mails komen lezen op onze inter-
netcomputers mocht je eigen pc het eventjes laten 
afweten.

Het gebruik van de bibliotheek is voor iedereen gra-
tis. Lid worden, uitlenen van alle materialen, gebruik 
van de computers, voorleesuurtjes… worden door 
het gemeentebestuur kosteloos aan iedere gebruiker 
aangeboden. Een tussenkomst wordt gevraagd bij re-
servaties en laattijdig terugbrengen van uitleningen. 

TIP: geef je e-mailadres door aan de bibliotheek, zo 
ontvang je telkens herinneringsberichten en kan je 
het te laat terugbrengen van materialen makkelijk 
vermijden. 

of verleng je uitleningen vanuit je luie zetel door 
middel van onze online “Mijn bib”-tool https://mijn.
bibliotheek.be/.
 
TIP: lees de kranten niet alleen op papier maar ook 
full tekst DIGItAAL ter plaatse in de bibliotheek en 
het vrijetijdscentrum via http://bibliotheek.gopress.be/.  

Het bibliotheekpersoneel staat je met raad en daad 
bij tijdens de volgende offi ciële openingsuren:

Daarnaast kan je op normale weekdagen vrijblijvend 
de krant komen lezen of kan je als volledig zelfred-
zame bibliotheekgebruiker de collectie gebruiken 
vanaf 10.00 in de ochtend. 

u kunt op www.jabbeke.be onder de rubriek vrije tijd 
- bibliotheek, alle informatie vinden over de opening-
suren en diverse locaties.
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BIBLIoThEEK
De bibliotheek werd volledig geïntegreerd in het culturele en sportieve hart van de gemeente. Een verdub-
belde publieksruimte, sfeervolle zitmogelijkheden, rustige werkzones en aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen 
maken het nog aangenamer. De bibliotheek is tevens uitgerust met een zelfuitleningssysteem waardoor bin-
nenbrengen, verlengen en ontlenen eenvoudiger geworden is.
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Gezinnen die de gemeen-
telijke milieubelasting 
betalen, ontvangen 
voor hetzelfde bedrag 
voorschotten voor aanvoer 
op het containerpark 
(dus 50 euro betaalde 
milieubelasting geeft recht 
op 50 euro voorschot op 
het containerpark, behalve 
voor de fractie Grofvuil, 
dat altijd betalend is).

• Kringloopgoederen
• Afgedankte elektronische en elektrische apparaten
• KGA, onder andere batterijen
• tL-lampen
• Piepschuim
• olie, metalen, textiel, glas, PMD

gratis

• Papier en Karton
• Groenafval
• Vlak glas
• Plastiek bloempotjes
• Zuivere plastiek folies en harde plastieken

< ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

gratis
1 euro
2 euro

• Houtafval
• Bouw- en steenafval

< ¼ m³
¼ m³ - ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

1 euro
2 euro
4 euro
8 euro

• Grofvuil, 
• Stortmaterialen

< ¼ m³
¼ m³ - ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

2 euro
4 euro
8 euro
16 euro

Eernegemweg 140
8490 Snellegem

Openingsuren 

Dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
 
Meer info over het containerpark en de dienstverlening 
inzake afvalverwerking kunt u verkrijgen bij de container-
parkwachter of bij de milieudienst op het nummer 050 
81 01 33.

DIFtAr

Vanaf 1 januari 2010 werd een DIFtAr-regeling (gedif-
ferentieerd tarief, zie tabel) ingevoerd bij de aanvoer van 
afvalstoffen op het containerpark. 

AFVALKALENDEr 

u maakt best zoveel mogelijk gebruik van de 
thuisophalingen. Er zijn aparte ophalingen voor huisvuil, 
PMD, groenafval en papier en karton. Alle informatie 
hierover is te vinden op de afvalkalender, die ieder jaar 
gratis bedeeld wordt per deelgemeente. De afvalkalenders 
kunt u tevens downloaden via www.jabbeke.be rubriek 
leefomgeving - afval.

ConTAInERPARK & AFVALoPhALInGEn
Gemeentelijk containerpark  - tel. 050 81 01 38 - gemeentehuis@jabbeke.be
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GEMEEnTEWERKEn
Vlamingveld 24, 8490 Jabbeke 
Tel. 050 81 01 40    
gemeentehuis@jabbeke.be
 

U kunt er terecht voor:

• afhalen van materiaal van de uitleendienst. reservatie gebeurt via de dienst vrije tijd
• onderhoud van wegen, voetpaden, riolering en waterlopen
• onderhoud van groenzones
• onderhoud van begraafplaatsen en openbare gebouwen 
• opruimen zwerfvuil (milieuteam)
• sneeuw- en ijzelbestrijding
• bestrijding van muskusratten

wilt u weten welke wegenwerken er gepland zijn in de gemeente? Ga dan naar www.jabbeke.be – 
rubriek wonen > openbare werken.

Problemen in verband met het onderhoud kunt u schriftelijk melden via: 

• de meldingskaart in het Infoblad
• de digitale meldingskaart: e–loket op www.jabbeke.be
• een e-mail naar gemeentehuis@jabbeke.be

Het milieuteam ruimt afval 
op na Varsenare kermis



Vrijetijdscentrum Jabbeke
Vlamingveld 40, 
8490 Jabbeke - tel. 050 81 01 62

reservaties via de sportdienst:
tel. 050 81 02 06

spc Hof ter Straeten
Hof van Straeten 2 bus 1, 
8490 Varsenare – tel. 050 81 02 12

reservaties via de sportdienst:
tel. 050 81 02 06

Gebouwenbeheerder: 0496/59 51 41

Zaal De Schelpe
Eernegemweg 36, 
8490 Snellegem 
– reservatie tel. 050 81 34 58

Zaal Sarkoheem
Sarkoheemstraat 4, 
8490 Zerkegem 
– reservatie tel. 050 81 02 06

 
Zaal Swaenenburg

Cathilleweg 38, 
8490 Stalhille 
– reservatie tel. 0496 59 51 11
(na 19u)
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De raad voor maatschappelijk welzijn kan over alles beslissen waarvoor het oCMw bevoegd is en stippelt 
het beleid van het oCMw uit. De oCMw-raad telt negen leden, en ook de burgemeester kan aanwezig 
zijn op de vergadering. 

De oCMw-raad vergadert elke maand. Daarnaast kan de voorzitter de raad ook samenroepen indien 
hij dit nodig acht. In principe zijn deze vergaderingen openbaar en worden ze telkens gevolgd door een 
vergadering achter gesloten deuren tijdens dewelke dossiers over personen behandeld worden.

OCMW-voorzitter Paul Storme (CD&V)

Koornblomme 56, 8490 Jabbeke 
Tel. 050/81 27 06 - paul.storme@jabbeke.be

De OCMW-voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW. Hij roept de OCMW-
raad, het vast bureau en het bijzonder comités bijeen. Hij bepaalt de agenda van 
deze vergaderingen en zit ze voor. De voorzitter maakt van rechtswege deel uit 
van het college van burgemeester en schepenen.

Georges Lievens 
Vedastusstraat 25, 8490 Jabbeke 
tel. 050 81 44 74 
GSM 0485 91 10 34 
georges.lievens@pandora.be

Peter-Jan hallemeersch
Leeuwerikstraat 16/2, 8490 Jabbeke 
GSM 0486/93 79 41 
peter-jan.hallemeersch@hotmail.be

Rebecca Vanhoenacker 
Zuidmoere 2, 8490 Snellegem 
GSM 0474/05 73 83 
rebecca.vanhoenacker@telenet.be

hilde despiegelaere 
Bosweg 11, 8490 Snellegem 
tel. 050 81 30 49
GSM 0496/73 13 16
bosweg.elf@skynet.be

Joël Acke 
oudenburgweg 50, 8490 Varsenare 
tel. 050 81 18 28
GSM 0478 72 11 36
joel.acke@telenet.be

Piet Berton 
Cathilleweg 74, 8490 Stalhille
GSM 0476 27 17 16
piet.berton@pandora.be

Johannes Claeys 
windmolenstraat 9, 8490 Jabbeke 
GSM 0495 88 16 51 
johannes.claeys@vsko.be

Jan Talloen 
Provenhofstraat 8, 8490 Varsenare 
GSM 0498 88 40 14 
jan.talloen@belgacom.be

RAAd VooR MAATSChAPPELIJK WELZIJn

(oCMW-RAAd)

dE oCMW-VooRZITTER

dE oCMW-RAAdSLEdEn
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hET VAST BuREAu
Het Vast Bureau telt drie leden met inbegrip van de voorzitter. Het Bureau zorgt voor de afhandeling van de zaken van 
dagelijks bestuur. tevens worden in deze vergadering de zittingen van de oCMw raad voorbereid. Het Vast Bureau is 
samengesteld uit Paul Storme, Katrien Vandewalle, Georges Lievens, Hilde Despiegelaere en Peter-Jan Hallemeersch.

hET BIJZondER CoMITÉ VooR dE SoCIALE dIEnST
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (B.C.S.D.) komt maandelijks bijeen en behandelt de dossiers maatschap-
pelijke dienstverlening. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is samengesteld uit voorzitter Paul Storme, 
Georges Lievens, Hilde Despiegelaere, Joël Acke en Jan talloen. 

dE oCMW-SECRETARIS
De oCMw-secretaris is de hoogste ambtenaar bij het oCMw-bestuur. Zij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn 
voor de oCMw-raad en het Vast Bureau. Zij is dan ook steeds aanwezig op de oCMw-raad en vergaderingen van het 
Vast Bureau, waar zij instaat voor de notulering. onder het gezag van de oCMw-raad, het Vast Bureau of de voorzitter, 
naargelang hun respectievelijke bevoegdheden is de oCMw-secretaris belast met de organisatie, coördinatie en leiding 
van de oCMw-diensten. op die manier vormt zij een brug tussen enerzijds de beleidsvoerders (voorzitter, Vast Bureau, 
oCMw-raad) en anderzijds de administratie die instaat voor de voorbereiding en de uitvoering van de beleidsbeslis-
singen. De oCMw-secretaris is tevens hoofd van het personeel en staat in voor het personeelsbeleid. Samen met de 
voorzitter ondertekent zij alle uitgaande briefwisseling. 

dE FInAnCIEEL BEhEERdER
De fi nancieel beheerder voert als de fi nanciële manager van het oCMw de boekhouding en verricht de wettelijkheids-
controle van alle inkomsten en uitgaven. De fi nancieel beheerder doet de betalingen, adviseert bij de opmaak van het 
budget en coördineert de opmaak van de balans- en resultatenrekening. 

hET BIJZondER CoMITÉ PATRIMonIuM
Het Bijzonder Comité Patrimonium komt tweemaandelijks bijeen en bespreekt de uit te voeren herstel- en verbete-
ringswerken aan het oCMw-patrimonium. Het Bijzonder Comité Patrimonium is samengesteld uit Paul Storme, Ka-
trien Vandewalle, Georges Lievens, Hilde Despiegelaere, Joël Acke, Jan talloen en Johannes Claeys.



hET onThAAL

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

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

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

FInAnCIËLE dIEnSTVERLEnInG

Naast de toekenning van een leefl oon kan het oCMw 
ook een fi nanciële steun verlenen aan mensen met een 
bescheiden inkomen of mensen die er alleen voorstaan 
en zware fi nanciële lasten hebben. Zo kan het oCMw 
tussenkomen in de huur of gas- en elektriciteitsrekenin-
gen of in de medische kosten. Voor cliënten die werken 
met een budgetmeter voor gas en elektriciteit, is er in het 
onthaal een oplaadterminal voorzien, waar ze hun bud-
getmeterkaart kunnen opladen. Het oCMw kan ook een 
voorschot geven op sociale uitkeringen, zoals werkloos-
heidsuitkering, ziekteuitkering, pensioenen, … 

De schuldbemiddeling is een belangrijke taak van de so-
ciale dienst : deze begeleiding bestaat uit budgetbeheer, 
budgetbegeleiding en collectieve schuldenregeling. In het 
kader van de wet op de collectieve schuldenregeling heeft 
oCMw Jabbeke met oCMw Brugge een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten. Hierbij kunnen mensen met 
een te zware schuldenlast via een verzoekschrift bij de 
arbeidsrechter een regeling voor hun schulden bekomen. 
oCMw Jabbeke kan in deze procedure door de ar-
beidsrechter als schuldbemiddelaar aangesteld worden. 
Voor zelfstandige ondernemers in nood, gefailleerden, 
of ex-ondernemers die nog  moeilijkheden ondervinden 
vanuit hun vroegere zelfstandige activiteit, wordt sa-
mengewerkt met de vzw EFrEM, die gespecialiseerd is in 
de begeleiding van deze doelgroep. tot slot zijn er de toe-
lagen waarvoor u bij het oCMw terechtkan: mantelzorg-
premie, toelage voor de thuisverzorger en taxicheques.

LEEFLoon En TEWERKSTELLInG

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

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

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

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

Voor advies met betrekking tot sommige dossiers doen 
de maatschappelijk werkers een beroep op de diensten 
van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en 
de PoD maatschappelijke integratie. 
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dIEnSTVERLEnInG oCMW-SoCIAAL huIS

oCMw Jabbeke
Caverstraat 16
8490 Jabbeke
050/81 01 80
ocmw@jabbeke.be
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dIEnSTEn ThuISZoRG

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

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

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

GEZInSBEGELEIdInG

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

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

dE dIEnST onThAALoudERS

Deze dienst richt zich naar ouders of toekomstige ou-
ders die op zoek zijn naar dagopvang voor hun kind(eren). 
Kinderen die nog niet naar de basisschool gaan kunnen tot 
ongeveer 3 jaar terecht bij de onthaalouder. Een aantal van 
de aangesloten onthaalouders kiest ervoor om school-
gaande kinderen op te vangen. Deze opvang kan tot het 
einde van de basisschool, in afspraak met de onthaalouder. 
De onthaalouders verzorgen de opvang in hun eigen wo-
ning of in een woning die daarvoor goedgekeurd is. De 
dienst staat open voor de inclusieve opvang van kinderen 
met een specifieke zorgbehoefte. 

De dienst beschikt over onthaalouders en professionele 
medewerkers die de onthaalouders begeleiden met oog 
op het aanbieden van optimale ontplooiingskansen aan 
de kinderen. De dienst coördineert aanvragen en geeft 
adressen door van onthaalouders die vrije plaatsen be-
schikbaar hebben. ouders betalen voor deze opvang een 
financiële bijdrage die gerelateerd is aan hun inkomen. De 
dienst is erkend en wordt gesubsidieerd door Kind en 
Gezin.

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

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

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

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

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

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

PREVEnTIEVE GEZondhEIdSZoRG

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

SAMEnWERKInGSVERBAnd SEL

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

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

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

LoGo

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

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



BLInK!

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

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

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

ConSuLTATIEBuREAu KInd&GEZIn

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

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

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

PATRIMonIuM VAn hET oCMW

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

Het oCMw heeft binnen haar patrimonium diverse sociale woningen, bejaardenwoningen en studio’s die verhuurd 
worden. Voor mensen die geconfronteerd worden met een acuut huisvestingsprobleem, wordt een noodwoning aange-
boden voor een termijn van maximum twee maanden. Sinds de tussengekomen wet op het grond- en pandenbeleid is 
het realiseren van een sociaal koop- en huursegment toebedeeld aan de verkavelaar.
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BASISSChoLEn
Elke leerling kan kiezen voor een van de 5 scholen in onze gemeente. De gemeente Jabbeke heeft 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met alle scholen op haar grondgebied en kent heel wat 
sociale voordelen toe in het belang van het kind en de school. 

BASISSCHooL VAN HEt GEMEENSCHAPSoNDErwIJS - PErMEKESCHooL

Varsenareweg 7C - 8490 Jabbeke
tel. 050 81 14 02 - fax 050 81 12 28
e-mail: bs.jabbeke@g-o.be - website: www.perrmekeschool.be

VrIJE BASISSCHooL JABBEKE - DE KLIMtorEN

Kapellestraat 16 - 8490 Jabbeke
tel. 050 81 27 14 - fax 050 59 96 03
e-mail: info@klimtoren.be - website: www.klimtoren.be 

VrIJE BASISSCHooL ZErKEGEM/SNELLEGEM - DE LooPBruG

oostmoerstraat 8 - 8490 Snellegem
Vedastusstraat 96 - 8490 Zerkegem
tel. 050 81 18 10 (Zerkegem) - 050 81 31 45 (Snellegem) - fax 050 81 17 10
e-mail: basi.zerkegem@skynet.be - website: www.vbsdeloopbrug.be

VrIJE BASISSCHooL StALHILLE - ‘t BooMPJE

Cathilleweg 82 - 8490 Stalhille
tel. 050 81 42 98 - fax 050 81 42 98
e-mail: hetboompje@telenet.be - webstie: http://hetboompje.blogspot.be/

VrIJE BASISSCHooL VArSENArE - DE wASSENAArD

westernieuwweg 5 - 8490 Varsenare
tel. 050 38 65 43 - fax 050 38 65 97
e-mail: secretariaat@dewassenaard.be - website: www.dewassenaard.be

De gemeente Jabbeke organiseert voor diverse leeftijdsgroepen een schoolvoorstelling (zie onder).
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U kunt er terecht voor:

• algemene informatie
• allerhande klachten en aangiften
• wijkwerking
• afwezigheidstoezicht
• informatie over het buurtinformatienetwerk (BIN)

De gemeenten zijn opgedeeld in verschillende wijken en 
in elke wijk wordt u bediend door een wijkinspecteur die 
voor uw wijk verantwoordelijk is. De wijkinspecteur is een 
belangrijke schakel tussen u, de politie in het algemeen, 
de gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur. De 
wijkinspecteur heeft een zeer uitgebreid takenpakket. 

Als leidinggevende kan hoofdinspecteur Kurt Kellner 
aangesproken worden. De wijkwerking bestaat in het 
verder ontwikkelen van wijk- en buurtgericht werken 
en de politionele zichtbaarheid. De politiedienst moet 
zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar zijn op het 
grondgebied van de zone, rekening houdend met de 
lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid. De 
minimale organisatienorm voor de wijkwerking bedraagt 
1 wijkinspecteur per 4000 inwoners.

wIJKPoLItIE JABBEKE

uw wijkpolitie is samengesteld uit hoofdinspecteur Kurt 
Kellner (diensthoofd), hoofdinspecteur Geert Lenoir 
(coach), inspecteurs Ilse Huys, Bert Mazyn, Melissa Van 
Loo, Dirk Vannieuwkerke, Ann Verburgh, Dominique 
van rintel en tamara Vereecke. Het aanspreekpunt voor 
het Vlamingveld is inspecteur Bert Mazyn en voor het 
Klein Strand is dit inspecteur tamara Vereecke. Inzake 
Slachtofferbejegening kan er steeds contact opgenomen 
worden met inspecteur Ann Verburgh. Hoofdinspecteur 
Geert Lenoir buigt zich over de dossiers betreffende 
wapenvergunningen. 

Dienst Brandvoorkoming  050 44 84 84
brandweer@brugge.be

Openingsuren
maandag tot vrijdag van 8u30-12u of op afspraak

U kunt er terecht voor brandpreventieadvies, bijvoorbeeld bij 
verbouwing van uw woning.

LoKALE PoLITIE
Jabbeke maakt deel uit van de politiezone Kouter, samen met de gemeenten Gistel, Ichtegem, Oudenburg 
en Torhout. In elke gemeente van de politiezone is er een kantoor van de wijkpolitie gevestigd.

BRAndWEER
Jabbeke heeft geen eigen brandweerkorps, maar doet beroep op de brandweerdienst van Brugge.

Correspondentieadres
Constant Permekelaan 22a - 8490 Jabbeke
Tel. 050 81 01 00 - Fax 050 81 01 97
politie.jabbeke@pzkouter.be
www.lokalepolitie.be/kouter

Openingsuren
maandag (13u tot 18u) en woensdag (13u-17u)
dinsdag tot vrijdag van 8u30-12u en van 13u30-17u

Buiten de openingsuren kunt u voor dringende zaken terecht 
op het nummer 101

Brandweerkorps Brugge
Pathoekeweg 215
8000 Brugge
brandweer@brugge.be

Dringende oproepen  112
Minder dringende oproepen 050 44 84 84
• Leegpompen van kelders
• Vernietigen wespennesten
• Waterlevering (enkel wie niet aangesloten is op de waterleiding)
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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 spilfi guur optreedt. Via een telefonisch piramidesysteem 
worden in  een korte tijdspanne de BIN leden geïnformeerd, als er aanleiding bestaat 
tot voorkomend gedrag, waakzaamheid en opmerkzaamheid. omgekeerd motiveert 
het Buurtinformatienetwerk de inwoners ook om bij vaststelling van abnormale 
feiten, gedragingen, personen... daar dadelijk melding van te maken bij de politie.   

wie meer info wil of zich als vrijwilliger wenst te engageren in het netwerk (en hiervoor de nodige tijd kan 
vrijmaken), kan contact opnemen met de BIN-coördinatoren Dirk Debruyne en Marc Baele:

• tel. 0499 90 68 03 
• binjabbeke@gmail.be 
• www.buurtinformatienetwerken.be

het slachtoffer is bewusteloos en ademt niet 
normaal – wat doe je?

• Verwittig de hulpdiensten – dus de dienst 
100 – via gsm 112.

• Haal de defi brillator of laat hem halen 
terwijl je de reanimatie start

• Begin met de reanimatie – telkens 30 
hartmassages en 2 beademingen

• Zet het toestel aan en luister naar de 
raadgevingen van de stem

• Indien er 2 helpers zijn, dan voert 1 
helper de reanimatie uit, terwijl de 2e de 
aanwijzingen van het toestel volgt

Voor verdere info en een toelichtend fi lmpje 
ga naar www.hartveilig.be. 

wie buiten het ziekenhuis getroffen wordt door een 
hartstilstand, kan geholpen worden met een defi brillator.

Het gemeentebestuur heeft in elk van de 5 deelgemeenten 
een AED (Automatische externe defi brillator) geplaatst. 
Het zijn kleine draagbare toestellen in een groen verzegeld 
bakje. Het toestel kan door omstaanders gebruikt worden 
in afwachting van professionele zorg. 

• Jabbeke: in de poort van het gemeentehuis
• Jabbeke: aan de ingang van het Vrijetijdscentrum
• Snellegem: aan de voorgevel van de bibliotheek
• Stalhille: aan de voordeur van Swaenenburg
• Varsenare: aan de voorgevel van het gemeentehuis
• Zerkegem: aan de voordeur van de buitenschoolse 
 kinderopvang
• Bogaertstadion Jabbeke

BuuRTInFoRMATIEnETWERK (BIn)
Het Buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen inwoners van Jabbeke, de lokale 
politie en het gemeentebestuur, dat het project mee helpt fi nancieren.

dEFIBRILLAToREn
Jabbeke is een hartveilige gemeente!
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MuSEA & BEZIEnSWAARdIGhEdEn
Jabbeke is sterk verbonden met Constant Permeke, de belangrijkste van de Vlaamse expressionisten. Het 
Permekemuseum is gehuisvest in het voormalige huis en atelier van de kunstenaar, waar een belangrijk deel 
van zijn oeuvre is bijeengebracht.

PErMEKEMuSEuM
Gistelsteenweg 341
8490 Jabbeke
www.muzee.be
info@muzee.be
059 50 81 18

FIEtSENMuSEuM DE VELoDrooM
Woudweg naar Zedelgem 10
8490 Snellegem
www.museumvelodroom.be
nicolejonckheere@hotmail.com

Meer toeristische informatie over uw ge-
meente kunt u vinden op de gemeentelijke 
website via visit Jabbeke.

HEt LAurEtuM
Zomerweg 20
8490 Jabbeke
www.laurica.be
info@lauretum.be
050 81 17 43

HIStorISCHE HoEVEN
O.a. ‘t Oosthof en ‘t Hof van Proven.

nATuuR & LAndSChAPPEn
De leukste manier om uw gemeente te verkennen is met de fiets of te voet. In de toeristische gids en in de 
rubriek toerisme van de gemeentelijke website vindt u tal van fiets- en wandelroutes om Jabbeke vanuit een 
andere invalshoek te ontdekken.

IN EN oM JABBEKE wANDELEN

• Het Permekewandelpad
• Het Baekelandtwandelpad
• Het Blauwe torenwandelpad
• Het Nachtegaalwandelpad
• Het ter wallewandelpad
• De 10.000-stappenwandeling

IN EN oM JABBEKE FIEtSEN

• Permeke achterna
• De romain Maesroute
• Met Gezelle en Permeke
 door 100 jaar Brugse Hove-
 niers
• Mountainbikebossenroute

De brochures zijn verkrijgbaar bij het 
onthaal van de gemeentehuizen Jabbeke 
en Varsenare aan 1 euro/stuk.

oNtSPANNING

Het Klein Strand biedt u alle voor-
zieningen voor een sportieve of ont-
spannende beleving, een frisse duik in 
het watersportmeer met waterglijba-
nencomplex of lekker zonnen op het 
zandstrand. 

recreatiepark Klein Strand
Varsenareweg 29
8490 Jabbeke
www.kleinstrand.be
info@kleinstrand.be

NAtuur tE JABBEKE

onze gemeente telt heel wat groene 
zones en natuurgebieden, vaak ver-
borgen parels die nog weinig bekend 
zijn bij het publiek.

• De Maskobossen te Jabbeke
• De Schobbejak te Stalhille
• Het beschermd landschap
 Vloethemveld op de grens
 Snellegem/Zedelgem
• Het kanaal Brugge-oostende
• Het natuurgebied de Hoge
 Dijken met het bezoekers-
 centrum De Grote Zaagbek
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ToERISTISChE GIdS JABBEKE
De toeristische gids van Jabbeke kunt u gratis verkrijgen aan het onthaal van de gemeentehuizen 
Jabbeke en Varsenare.

De toeristische gids omvat onder meer historische informatie, informatie over de be-
zienswaardigheden, de natuur, de jaarlijkse toeristische activiteiten, wandelen en fietsen, 
streekproducten en -specialiteiten, logies, restaurants, snacks en cafés, toeritische info-
punten, kaarten en groepsactiviteiten.

De brochures van de gemeentelijke wandelpaden zijn eveneens verkrijgbaar bij het 
onthaal van de gemeentehuizen Jabbeke en Varsenare tegen de kostprijs van 1 euro/stuk.



T E R R E I N E N  K S V  J A B B E K E  ( V L A M I N G V E L D )

REUZE ROMMELMARKT29/05
VANAF 6 UUR - INFO: 0495/52 42 76 - MARC.CLICTEUR@TELENET.BE
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KErMIS JABBEKE
• Eerste zondag van februari

• Laatste zondag van augustus

KErMIS VArSENArE
• Eerste zondag na 22
  september

KErMIS SNELLEGEM
• Laatste zondag van juni

• Derde zondag van september

KErMIS ZErKEGEM
• Eerste zondag na 17 januari

• twee weken na pinksteren

KErMIS StALHILLE
• Laatste zondag van juni

• Eerste zondag van oktober

wEKELIJKSE MArKt
• Elke vrijdag vanaf 7u tot 13u

• Dorpsstraat te Jabbeke

Aankondigingsborden 
van onder meer kermissen

SPRAnKELEndE ACTIVITEITEn
Elke deelgemeente van Jabbeke heeft een kermis. Dit wordt mee mogelijk gemaakt door 
een subsidie naar aanleiding van de organisatie van kermissen. Feestcomités, organisatoren 
of verenigingen die meewerken aan het organiseren van het kermisgebeuren in elk van de 
respectievelijke deelgemeenten kunnen bij het schepencollege een aanvraag indienen voor het 
bekomen van een subsidie in het kader van het ondersteunen van het kermisgebeuren.
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BuSVERBIndInGEn
Vaste lijnen
Lijn 52: oostende - Gistel - Jabbeke - Brugge 
Lijn 52: Brugge - Jabbeke - Gistel - oostende 
Lijn 53: Brugge - Jabbeke 
Lijn 53: Jabbeke - Brugge 
Lijn 54: Brugge - oudenburg - oostende
Lijn 54: oostende - oudenburg - Brugge
Lijn 93: Avondlijn Snellegem - Varsenare - Station
Lijn 93: Avondlijn Station - Varsenare - Jabbeke - Zerkegem - Snellegem 

De uurregelingen zijn te verkrijgen in het gemeentehuis. u kunt ze ook downloaden :  www.jabbeke.be - 
rubriek wonen - de Lijn of via www.delijn.be.

De Belbus
om het beschikbare aanbod van De Lijn optimaal te benutten, heeft De Lijn de werking van de Belbus 
geëvalueerd. Vanaf 1 juni 2016 werden de verplaatsingen in het belbusgebied Jabbeke aangepast. Het nieuwe 
systeem zoekt op basis van het volledige aanbod van De Lijn naar de meest passende oplossing voor de vraag 
van de reiziger. Dat is niet altijd de Belbus.

Afhankelijk van de verplaatsing die u als inwoner wil maken, kan de operator van De Lijn een belbus 
reserveren, maar hij kan ook doorverwijzen naar een vaste lijn, een combinatie van een Belbus en een vaste 
lijn of zelfs een combinatie met de trein. oplossingen met een vaste lijn of combinatie vaste lijn en Belbus 
krijgen voorrang.

uiteraard worden de klanten van de Belbus uitgebreid en persoonlijk door De Lijn over de werking van het 
nieuwe systeem geïnformeerd.

De Belbus nieuwe stijl betekent dus dat de Belbus enkel op aanvraag rijdt. Er is geen vaste route en geen vaste 
dienstregeling, tenzij bij een voorziene overstap. De verplaatsing wordt zo optimaal als mogelijk gekoppeld 
aan de andere aanvragen. Daardoor kan een verplaatsing die vandaag bijvoorbeeld om 10u wordt uitgevoerd, 
morgen mogelijks op een ander tijdstip worden gepland.

Bij een reservatie krijgt u te horen wanneer de Belbus u komt oppikken. Hou rekening met een vijftal 
minuten voor en vijftien minuten na het afgesproken tijdstip.

De reservatie dient minstens één uur op voorhand te worden gemaakt, dit kan zelfs tot dertig dagen op 
voorhand.



GEMEEnTEhuIS JABBEKE

Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke      (t) 050 81 02 11
Openingsuren:        (f) 050 81 01 17 
maandag t.e.m. vrijdag       gemeentehuis@jabbeke.be
8-12u en 13u30-17u30 - maandag aanvullend geopend van 17.30 uur tot 19.30 uur www.jabbeke.be

Dienst Bevolking        (t) 050 81 01 12
Dienst Burgerlijke stand       (t) 050 81 01 14
Dienst Secretarie       (t) 050 81 01 20
Dienst ruimtelijke ordening      (t) 050 81 01 30
Dienst Leefmilieu        (t) 050 81 01 33
Dienst Planologie        (t) 050 81 01 32
Dienst Financiën        (t) 050 81 01 57

GEMEEnTEhuIS VARSEnARE

oude Dorpsweg 58 - 8490 Varsenare     (t) 050 81 02 00
Openingsuren:        (f) 050 81 01 17 
maandag t.e.m. vrijdag       gemeentehuis@jabbeke.be
8-12u en 13u30-17u30       www.jabbeke.be

Dienst Buitenschoolse Kinderopvang     (t) 050 81 01 72
Dienst Cultuur        (t) 050 81 01 52
Dienst toerisme        (t) 050 81 02 02
Dienst Sport        (t) 050 81 02 06
Dienst Jeugd        (t) 050 81 01 54

GEMEEnTEWERKEn

Vlamingveld 24 - 8490 Jabbeke      (t) 050 81 01 40
         (f) 050 81 01 17
         gemeentehuis@jabbeke.be
         www.jabbeke.be

ConTAInERPARK En AFVALoPhALInG

Eernegemweg 140 - 8490 Snellegem     (t) 050 81 01 38
Openingsuren:        (f) 050 81 01 17 
dinsdag t.e.m. vrijdag - 13-18 uur      gemeentehuis@jabbeke.be
zaterdag - 9-17 uur       www.jabbeke.be

SPoRT- En CuLTuuRCEnTRA

Vrijetijdscentrum Jabbeke - Vlamingveld 40 - 8490 Jabbeke   (t) 050 81 01 62 - 0496/59 51 41
Sport- en cultuurcentrum Varsenare - Hof ter Straeten 2 - 8490 Varsenare (t) 050 81 02 12 - 0496/59 51 41

BIBLIoThEKEn

hoofdbibliotheek Jabbeke      (t) 050 81 01 60
Vlamingveld 40 - 8490 Jabbeke      (f) 050 81 01 17     
         gemeentehuis@jabbeke.be
         www.jabbeke.be

Bibliotheek Varsenare       (t) 050 81 02 10
Hof ter Straeten 2 - 8490 Varsenare

Bibliotheek Snellegem       (t) 050 81 01 65
Eernegemweg 34 - 8490 Snellegem

Bibliotheek Zerkegem       (t) 050 81 02 13
Sarkoheemstraat 2 - 8490 Zerkegem
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oCMW JABBEKE

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke      (t) 050 81 01 80
Openingsuren:        (f) 050 81 46 86 
maandag t.e.m. vrijdag       ocmw@jabbeke.be
8u30-12u30 en 13-17 uur       www.jabbeke.be

dienst Secretarie       (t) 050 81 01 73
dienst Financiën       (t) 050 81 01 58
Sociale dienst        (t) 050 81 01 74
diensten Thuiszorg       (t) 050 81 01 51
(poetsdienst - groen- en karweidienst - dienst thuisbezorgde maaltijden)
diensten Thuiszorg - aanvragen     (t) 050 81 01 86
dienst P.W.A.        (t) 050 81 01 88
dienst huishoudhulp (dienstencheques)    (t) 050 81 01 51
Minder Mobielen Centrale      (t) 050 81 01 89
dienst voor onthaalgezinnen      (t) 050 81 01 87
Consultatie Kind & Gezin      (t) 078 15 01 00

BRAndWEER En MEdISChE uRGEnTIE

Brandweer Brugge       (t) 112
Pathoekeweg 215 - 8000 Brugge      (t) 050 44 84 84 
          (niet-dringende gevallen)

PoLITIE

Lokale politie Kouter       (t) 101
         (t) 050 81 01 00
         politie.jabbeke@pzkouter.be

         Openingsuren:
         maandag  13u30-19u30
         dinsdag-vrijdag 08u-12u
           13u30-17u30

Zonaal onthaal (24u/dag)      (t) 050 23 18 00

PoSTKAnTooR

Kapellestraat 1 - 8490 Jabbeke      (t) 022 012345

         Openingsuren:
         ma-vr  9u-12u30
         (di en do tot 18u) 13u45-17 uur
         zat.voormiddag 9u-13u

ondERWIJS

Gemeenschapsonderwijs Permekeschool    (t) 050 81 14 02
Varsenareweg 7c - 8490 Jabbeke    
Vrije Basisschool de Klimtoren     (t) 050 81 27 14
Kapellestraat 16 - 8490 Jabbeke
Vrije Basisschool de Loopbrug     (t) 050 81 18 10 (Zerkegem)
Vedastusstraat 96 - 8490 Zerkegem     (t) 050 81 31 45 (Snellegem)
oostmoerstraat 8 - 8490 Snellegem
Vrije Basisschool ‘t Boompje      (t) 050 81 42 98
Cathilleweg 82 - 8490 Stalhille
Vrije Basisschool de Wassenaard     (t) 050 38 65 43
westernieuwweg 5 - 8490 Varsenare
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Luchtfoto van Jabbeke anno 2005:  Jabbeke is een gemeente met een grote 
socio-economische welvaart, maar bovenal is het een ‘groene gemeente’. 
De slogan ‘Jabbeke geeft je ruimte’ is een aanbod maar ook een uitnodiging!
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