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DUIDING KAFT // Door de redactie werd deze kaft gekozen - wit en groen - kleuren van de hoop om uit de versplintering van 
deze crisis een oproep te doen voor verbondenheid en om van 2021 een succes te maken.



EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2021

Daniël Vanhessche
Burgemeester
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Beste Jabbekenaar,

Langs deze weg wens ik ieder van u een voor-
spoedig en gezond 2021. Mag dit een jaar zijn 
waarin er terug meer ruimte is voor ontmoeting, 
omhelzingen, nieuwe stappen en succesvolle on-
dernemingen. Mag dit een jaar zijn waarin we ter-
ug kunnen naar een samenleving waar we letter-
lijk kunnen samen leven. Kortom, een jaar waarin 
we het virus samen overwinnen en het vroegere 
leven stilletjes aan terug kunnen oppikken. 

Bij deze wil ik ook mijn waardering uiten naar 
alle inwoners voor hun wilskracht en  disci-
pline tijdens deze pandemie. Het jaar 2020 heeft 
geschiedenis geschreven en zal ieder van ons 
ongetwijfeld bijblijven op diverse wijzen. We zijn 
overstelpt door informatie, opinies, debatten en 
maatregelen. 

Deze trend zal zich nog even voorzetten maar de 
komst van het vaccin geeft ons hoop en nieuwe 
perspectieven. Tot dan blijft het van cruciaal be-
lang om de maatregelen te blijven opvolgen. Enkel 
op die manier kunnen we samen terug een stap 
in de goede richting zetten. Jullie inspanningen het 
voorbije jaar waren enorm. Volhouden is en blijft 
de boodschap.

Ondanks de bevreemdende tijden, staan we als 
gemeente niet stil. Met deze nieuwe editie van 
‘Info Jabbeke’ wil het lokaal bestuur u opnieuw 
informeren over de projecten en beleidsdoelstel-
lingen die op de planning staan. Met deze toe-
komstige vernieuwingen willen wij als gemeente 
blijven innoveren en tegemoet komen aan de 
noden van onze burgers. Wij blijven werken aan 
een groen, veilig en sfeervol Jabbeke.

Ik dank ieder van u voor de inspanningen en het 
vertrouwen die u ons geschonken heeft afge-
lopen jaar. Laten we dit jaar samen terug een stap 
vooruit zetten. Alleen samen maken we van 2021 
een succes!
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UIT DE GEMEENTERAAD
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Onder deze rubriek wordt gepoogd om een aantal items aan 
bod te laten komen waarover de gemeenteraad heeft beslist, 
die van algemeen belang zijn en geen bijzondere vermelding 
krijgen in dit gemeentelijk Infoblad. Voor een volledig verslag 
van de zittingen van de gemeenteraad verwijzen we naar 
www.jabbeke.be>bestuur>gemeenteraad. Van de laatste 
gemeenteraad is de presentatie ook steeds ter inzage via 
www.jabbeke.be/bestanden/gemeenteraad.pdf.

Gemeenteraad 5 oktober 2020

•	 ‘Schoonveld’ wordt de straatnaam voor de nieuwe 
verkaveling die gerealiseerd werd aan de Kroondreef 
te Jabbeke. Voor de nieuw gerealiseerde verkaveling 
aan de Ketelweg werd, steeds op advies van de 
cultuurraad, ‘Louise Grysonstraat’ als straatnaam 
gekozen.

•	 Het belastingreglement op de leegstand van gebouwen 
en woningen werd hernomen. De belasting voor een 
woning of een gebouw bedraagt 1.500 euro. Deze 
belasting wordt vermeerderd met 1.500 euro per 
bijkomende termijn van 12 maanden dat het gebouw, 
de woning of de kamer in het leegstandsregister 
staat.	Voor	de	kwalificatie	van	de	leegstand	gaat	het	
om het onbewoond zijn verhoogd met verwaarlozing 
of langdurig economisch in onbruik.

 
Gemeenteraad 9 november 2020

•	 Het reglement voor het kampvervoer voor 
jeugdverenigingen werd hernomen waardoor vanaf 
nu het gemeentelijk kampvervoer in uitzonderlijke 
omstandigheden kan georganiseerd worden op 
zaterdag.

•	 De bestaande speelzone in het inbreidingsproject 
Jabbeke, ter hoogte van de Kapellestraat, 
wordt uitgebreid. Hiervoor worden aanvullende 
speelmogelijkheden aangekocht voor een totale 
kostprijs van 13.680 euro.

•	 Naar aanleiding van de coronacrisis verleende de 
gemeenteraad goedkeuring voor een noodsubsidie 
voor het hernemend en nieuw op te starten 
verenigingsinitiatief. Er wordt 15.039 euro uitbetaald 
aan de verenigingen die hiervoor een aanvraag hebben 
ingediend.

Gemeenteraad 21 december 2020

•	 Aan het kruispunt van de Isenbaertstraat en de 
Gistelsteenweg wordt in de Isenbaertstraat, aan de 
kant van de pare huisnummers, over een afstand van 
60 meter een parkeerverbod ingevoerd.

•	 In het kader van het verlenen van 
eerstelijnspsychologische hulp aan (kwetsbare) 
burgers ouder dan 16 jaar werd een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-
West-Vlaanderen en de lokale besturen van Jabbeke, 
Oostkamp en Zedelgem. Er wordt hiervoor gebruik 
gemaakt van de eerste van de toegekende Covid-19-
subsidies van de Vlaamse regering aan de gemeente 
Jabbeke ten bedrage van 16.676 euro.

•	 Verenigingen die door corona ernstige verstoring in 
hun werking ondervinden, krijgen een relancesubsidie. 
Hiervoor werd een bedrag van 25.000 euro verdeeld: 
vijftig euro per vereniging verhoogd pro rata van de 
ontvangen subsidie voor de vereniging.

•	 De ‘zaak der wegen’ (aanleg wegenis, rooien van 
hoogstammige bomen en slopen van de bestaande 
bebouwing voor rekening van de ontwikkelaar) 
voor het groepswoningbouwproject langs de 
Ettelgemstraat, waarbij 10 ééngezinswoningen zullen 
gebouwd worden, werd goedgekeurd. 

•	 Het ontwerp voor de renovatie van de 
landbouwwegen – budget 2020 - werd goedgekeurd 
voor 362.503 euro. Er worden verbeteringswerken 



gepland in de Pannedreef, de Zandweg naar Aartrijke, 
de Vloethemveldstraat, de Oosternieuwweg en de 
Oude Bruggeweg.

•	 In het kader van het ambachtelijk beleid van de 
gemeente wordt overgegaan tot de aankoop van de 
site van de Civiele Bescherming langs de Parkweg. 
Het terrein is 11.603m² groot en hiervoor wordt een 
bedrag van 763.000 euro betaald.

 
•	 Er werd ook beslist om de hoeve ’t Schaekhof langs de 

Oude Dorpsweg te Varsenare aan te kopen. Hiervoor 
wordt een bedrag van 1.090.000 euro betaald. Het 
is de bedoeling om met de verwerving het erfgoed 
zoveel mogelijk te behouden en om voor het pand 
zoveel als mogelijk de doelstellingen van openbaar 
belang na te streven (zie verder in deze info).

•	 Voor de realisatie van een huisvesting ten behoeve 
van jong volwassenen met een beperking wordt een 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen 
gemeente en OCMW Jabbeke en Licht en Liefde 
vzw. Daarbij verwerft het OCMW een perceel 
grond van 2250 m² voor het huisvestingsproject. De 
gemeente verwerft een perceel voor de uitbreiding 
van het speelterrein en voor de uitbreiding van de 
begraafplaats Varsenare in de Oudenburgweg. De 
gemeente staat in voor de uitrusting van het terrein. 
De globale prijs beloopt 468.000 euro.

•	 De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van 
de gemeente en het OCMW van Jabbeke werden 
goedgekeurd. Het volledige bundel kan gelezen worden 
op http://www.jabbeke.be/bijlage/MJPA_2020_2025.pdf. 
De ‘aanpassing aan het meerjarenplan’ is de nieuwe 
term voor het jaarbudget of de gemeentebegroting 
met de kredietmachtiging.
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VACATURES LOKAAL BESTUUR JABBEKE

Volledige informatie over de openstaande vacatures is 
terug te vinden via www.jabbeke.be/vacatures. 

DESKUNDIGE PUBLIEKE RUIMTE

Als deskundige publieke ruimte ben je verantwoordelijk 
voor zowel het mobiliteitsbeleid als voor dossiers rond 
weginfrastructuur.

Waar en hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot 31 januari 2021 door een CV en 
motivatiebrief te mailen naar gemeentehuis@jabbeke.be.

BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE KIN-
DEROPVANG

Als kindbegeleid(st)er sta je in voor de opvang van kin-
deren van 2,5 tot 12 jaar, zowel voor- als naschools, op 
woensdagnamiddag en tijdens de vakantieperiodes.

Waar en hoe solliciteren?
Solliciteren kan door een CV en motivatiebrief te 
mailen naar lindsay.viaene@jabbeke.be.

ONTHAALOUDER

Als onthaalouder vang je baby’s, peuters en kleuters op 
bij jou thuis. Je helpt hen de eerste stapjes in de wereld 
te zetten en ondersteunt hen in hun ontwikkeling. 

Waar en hoe solliciteren?
Solliciteren kan door een CV en motivatiebrief te 
mailen naar onthaalouders@jabbeke.be.
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Op de valreep van 2021 kon ondanks de coronabe- 
perkingen, het nieuwbouwgedeelte van het ge-

meentehuis in gebruik genomen worden. Hoog tijd dus 
om even te informeren. 
 
GEMEENTEHUIS JABBEKE

Het oude ‘Gemeentehuis Jabbeke’ was laatst gerenoveerd 
in 1989, meer dan 30 jaar terug en was vooral voor het 
energiebeheer aan een belangrijke renovatie toe.  Voor het 
geheel van de gemeentelijke dienstverlening werd er niet 
voor gekozen om alles te centraliseren. 

De gemeentelijke werking is op vandaag georganiseerd 
over een aantal teams. Het sociaal huis, de dienst gemeente- 
werken, het gemeentehuis Varsenare, de vrijetijdscentra 
en zelfs het kantoor interne zaken hebben een eigen dy-
namiek en service-aanbod. 

Het nieuwe gemeentehuis moet vooreerst het huis zijn 
van het bestuur, de gemeenteraad, de burgemeester en de 
schepenen. Het wordt ook het kantoor voor de publieks-
diensten	(frontoffice,	leefmilieu,	communicatie	en	vrijetijd)	
en voor het management. 

Er werd voor gekozen om het gemeentehuis ‘centraal in 
het dorp’ aan te houden ter ondersteuning van de dy-
namiek van het hoofddorp Jabbeke. 

Daarbij werd ook gekozen om het gemeentehuis, vroeger 
een dorpsbrouwerij, te behouden binnen het dorpszicht. 
Daardoor  wordt het vernieuwde gemeentehuis een kan-
toor met een nieuwbouwgedeelte achteraan en een ge- 
renoveerd gemeentehuis in de Dorpsstraat. 

 

INGEBRUIKNAME
   GEMEENTEHUIS JABBEKE



HET BOUWPROJECT.

Om de continuïteit van de dienstverlening niet in het ge-
drang te brengen werd gekozen om te werken in twee 
fasen. Eerst een nieuwbouw achteraan. In een  tweede fase 
de renovatie van het voorbouwgedeelte. 

Op 4 maart 2019 ging de bouw van start en eind 2020 
werd de achterbouw in gebruik genomen door de  
diensten onthaal, bevolking en burgerlijke stand. Ook het 
bestuur werd tijdelijk verhuisd naar dit nieuwe deel, tot 
aan de renovatie vooraan. 

Het gebouw werd ontworpen na architectuurwedstrijd en 
gaat in het geheel over een budget van circa 3,5 miljoen 
euro.  Het nieuwbouwgedeelte met een oppervlakte van 
1000 m2 over twee bouwlagen is voorzien van alle mo-
derne kantoortechnieken: vergaderlokalen, spreekboxen, 
digital sign en projectieschermen, beheersing van lucht,  
licht en temperatuur. 

Veel aandacht ging naar het energieconcept en de voor-
beeldfunctie die van een gemeentehuis mag verwacht 
worden. Daarvoor werd gekozen voor geothermie en 
zonnepanelen. 

Er werd een ‘BEO’-veld (boorgat-energie-opslag) 
aangelegd met 30 boringen op 110m diep dat tempe- 
ratuur aanlevert op 14 graden voor de verwarming en 
de koeling van het gebouw. Isolatie en klimaatbeheer- 
sing met warmtepompen en deels gevoed door zonnepa- 
nelen moeten het gebouw energieneutraal maken. 
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INBREIDINGSPROJECT

Dit gebouw maakt ook deel uit van het in-
breidingsproject in de dorpskern van Jabbeke.
Het park, met de aangelegde beekvijver en de wandel-
structuur, is meteen ook de omgevingsaanleg achteraan 
het nieuwe gemeentehuis.

Hoewel wij dit graag zouden doen, laat Co- 
vid-19 niet toe om nu een onthaal voor breed publiek 
te organiseren. Dit wordt wel voorgenomen bij de vol-
tooiing van het gebouw vooraan. 

Het kantoor met de diensten van de burge-
meester, schepenen, bevolking en onthaal, is voor-
lopig dus tijdens de kantooruren (8-12u en 13u30-
17u30) te bereiken via de zijdeur (dienstuitgang).
Wil je toch al (individueel dan graag) verder kennis ne-
men, dan helpen wij je verder na verzoek aan gemeente-
huis@jabbeke.be.



09 INFO JABBEKE JANUARI 2021

       
INTERVIEW MET DE ARCHITECTE

Lies Willaert uit Snellegem is 
de verantwoordelijke archi-
tect bij ontwerpbureau OYO 
en vertelt ons over de real-
isatie.

Hoe verloopt de ontwerpfase 
van een dergelijk gebouw?

“Ons bureau heeft eigen- 
lijk	 geen	 specifieke	 stijl,	 elk	
project is uniek. Dit komt door de intense co-cre-
atieve benadering met de bouwheer en de relatie 
die we altijd opzoeken met de omgeving.  De in-
passing van het nieuwe bouwvolume hier wordt 
gekenmerkt door een speelse manier van knik-
kende daken, een knipoog naar de directe om-

geving, maar in een nieuw jasje. Het gebouw is op maat 
van	de	gebruiker	maar	het	ontwerp	biedt	ook	veel	flexi- 
biliteit.	Een	duurzaam	gebouw	is	per	definitie	een	adaptief	
gebouw. Er is sterk ingezet op comfort en welbehagen van 
de werknemers, aangename zichten naar het achterliggen-
de groen van het park werkt hierbij versterkend.”

Wat is het centrale element in het ontwerp? 

“Het toekomen, de verwelkoming in een uitnodigende 
gemeentelijke woonkamer was voor ons heel belangrijk 
bij dit project. De architectuur dringt zich niet op maar 
werkt uitnodigend. Het gebouw is meer dan een admini- 
stratief gebouw maar vormt een leesbaar, aansprekend so-
ciaal-cultureel	hart.	Het	nodigt	ook	uit	voor	een	koffie	of	
infopunt	voor	fietstoerisme.”

Hoe hebben jullie de specifieke functie van een gemeentehuis 
vertaald in jullie ontwerp?

“De meest toegankelijke functies bevinden zich op het 
gelijkvloers gelinkt aan het onthaal en informatie. Er is wel 
een grote openheid met de verdieping door de centrale 
vide, die ook gelinkt wordt aan de patio als buitenruimte. 

Het gemeentebestuur met haar functies en vergadermo-
gelijkheden bevinden zich op de verdieping. De gespreks-
ruimtes zijn uitgewerkt in warme materialen en variëren in 
grootte en niveau van privacy afhankelijk van de behoefte. 
Hout wordt vaak gebruikt en is een herkenbaar element 
op beide niveaus waar ontmoeting of gesprek kan plaats 
vinden. Er wordt gewerkt in een open landschap met spec-
ifieke	 zones	 voor	 overleg	 of	 concentratie.	 Deze	 duide- 
lijke opsplitsing tussen beide maakt dat deze ook effec-
tief kunnen functioneren voor hun desbetreffende doel. 
Verbinding enerzijds en een gezonde werkplek ander- 
zijds.”



HISTORISCHE SITE ‘T SCHAEKHOF

In december 2020 ging de gemeente- 
raad over tot de aankoop van de site 

’t Schaekhof in de Oude Dorpsweg te 
Varsenare. Het dossier had een voor- 
geschiedenis waarbij de eerder geplande 
projectontwikkeling niet aanvaard werd. 
Het gemeentebestuur heeft nu beslist 
om het ganse pand aan te kopen met de 
ambitie om een groene long te instal- 
leren in het hart van de kern Varsenare. 

CONCEPTSCHETS

Voor de aankoop werd door de ge-
meentelijk planoloog deze con-
ceptschets neergelegd. Het kan de be-
doeling zijn om het domein Schaekhof 
te integreren met de ganse site rond 
de kerk. Op het aangekochte domein 
staan momenteel twee woningen, 
een handelshuis, een tuin en is er een 
boomgaard. 

Hoewel de concrete invulling nog moet 
beslist worden, wordt thans gedacht 
aan een invulling voor maatschappelij- 
ke noden, zoals een buurthuis, extra 
kinderopvang, een tentoonstellings-
ruimte, etc. Het kan de bedoeling zijn 
om het erfgoed zoveel als mogelijk be-
houden.
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HISTORISCHE SITE ‘T SCHAEKHOF
EEN BEETJE HISTORIEK

Dat de site een sterk historisch karak-
ter heeft, bestaat geen twijfel over. De 
herberg ‘Het Schaeck’ werd volgens 
historische documentatie opgericht in 
1542. Bruggelingen uit die tijd gingen 
vaak naar de randgemeentes om een  
biertje te drinken aangezien het bier daar 
belastingvrij was.  

In 1748 werd de aanpalende brouwerij 
‘Het Anker’ opgericht met Pieter Vermeire 
als eerste brouwer aan de oostkant van 
de kerk. Zijn zus Marianne Vermeire was 
lange tijd uitbaatster van de aangrenzende 
herberg ‘Het Schaek’. 

Met de brouwerij ‘De Hert’ aan de noord-
kant van de kerk was er een ware rivaliteit 
op de dorpsplaats. De competitie tussen 
de twee brouwerijen heeft jarenlang stand 
gehouden tot brouwer Timmerman in 
1920 de brouwerij ‘Het Anker’ sloot. Na 
het overlijden van Jules D’hoedt kwam er 
ook een eind aan de brouwerij ‘De Hert’ 
in 1941 samen met het bruisende volkslev-
en op die plaats. 

Voor een meer gedetailleerd overzicht 
van de historische benadering verwijzen 
we http://www.jabbeke.be/bestanden/Histo-
riekSchaekhof.pdf.

BUDGET

De aankoop van circa 1,1 miljoen euro 
voor het pand met een oppervlakte van 
3800m² is een belangrijke inspanning. 

Door de gemeenteraad werd ook beslist 
om dergelijke projecten mee te helpen 
financieren	via	een	belasting	op	de	bouw	
van meergezinswoningen.
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In deze nieuwe editie van Info Jabbeke kon Corona natuurlijk niet ontbreken. Het beheerst momenteel nog 
steeds onze levens en we worden overspoeld met informatie. In de vorige editie werden relancemaatregelen 
aangekondigd. Gekeken naar de situatie waarin we ons nu bevinden, was dit te voorbarig. Enkele maanden zijn 
intussen verstreken en we hopen hier in 2021 opnieuw werk van te kunnen maken. 

BESMETTINGSGEGEVENS – CONTROLETOREN - ZORGATLAS

Als het gaat over gegevens rond besmettingen op het grondgebied Jabbeke, heeft de gemeente GEEN toegang 
tot persoonlijke informatie van de burgers wegens de bescherming van de privacy. Er is enkel toegang tot de 
gegevens van de zorgatlas, zoals leeftijdscategorieën en aantallen.  

Door een wijziging in het Vlaamse Preventiedecreet zal de burgemeester binnenkort de bevoegdheid krijgen 
om gegevens in te kijken van burgers die in afzondering moeten. Deze wijziging werd uitgevoerd om de hand-
having van de maatregelen te kunnen realiseren. De toepassing ervan moet echter nog concreet uitgewerkt 
worden waarin er ook bekeken wordt welke rol de lokale politie hier in zal opnemen. 

CORONA
GEMEENTELIJKE STAND VAN ZAKEN

WWW.JABBEKE.BE/CORONA

Intussen doet de gemeente zijn uiterste best 
om de bevolking zo correct mogelijk te in-
formeren tijdens deze crisis. Via de gemeente- 
lijke website kunt u steeds doorklikken naar de 
informatiewebsite voor alle inlichtingen omtrent 
Covid-19 in gemeente Jabbeke.
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ROL VAN DE GEMEENTE IN DE VACCINATIE-
CAMPAGNE

Het grootste nieuws waar we momenteel allen naar 
uitkijken is de start van de vaccinatiecampagne. De 
vaccinatiestrategie is intussen in grote lijnen gekend 
en	zal	de	komende	periode	verfijnd	moeten	worden	
door federale overheid. Hierbij komt natuurlijk de 
vraag naar boven wanneer jijzelf aan de beurt zal 
komen. 

Als gemeente kunnen we hier momenteel geen 
duidelijk antwoord op bieden. Vermoedelijk zullen 
de lokale besturen slechts een medewerkende rol 
hebben bij de uitrol van de vaccinatie bij de brede 
bevolking. Dit zal gecoördineerd en georganiseerd 
worden door de eerstelijnszones. Voor Jabbeke is dit 
de eerstelijnszone WE40 die een vaccinatiecentrum 
zal oprichten.  

De eerstelijnszones  zijn opgericht om het werk van 
lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op 
elkaar af te stemmen. Het doel is een effectieve en 
kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat 
en die toegankelijk is voor iedereen. 

Jabbeke behoort samen met de gemeenten Beernem, 
Oostkamp en Zedelgem tot de Eerstelijnszone WE40, 
veelal afgekort als ELZ WE40. De ‘WE’ staat hier 
voor ‘wij, samen’. Op de website kan hierover meer 
gelezen (www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-we40).

WAT WETEN WE AL?

In het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis 
zijn de voorbije maanden belangrijke opdrachten 
toegewezen aan de ELZ ‘s., waaronder de vaccinatie-
campagne. 

Heel veel mensen wachten vol ongeduld op hun vac-
cin, maar het is momenteel evenwel wachten op de 
richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Ge-
zondheid. De lokale besturen van ELZ ZE40 nemen 
deze uitdaging ter harte en zullen uitkijken naar een 
geschikte locatie. Nabijheid is hierbij een cruciaal ge-
geven. 

De personeelsinzet dient nog bekeken te worden. 
Vast staat dat toezicht moet gehouden worden 
door een arts. Heel wat verpleegkundigen en thu-
isverpleegkundigen staan reeds klaar om een grote 
bijdrage te leveren.  Er wordt ook nagedacht over 
de inzet van apothekers, studenten geneeskunde en 
studenten verpleegkunde om te helpen vaccineren. 
In de huidige planning op basis van de levering van de 
vaccins, zal de vaccinatie van start gaan vanaf maart/
april. Hiervoor zal iedere burger info en een uitnodig-
ing ontvangen. 

De voorbije weken zijn veel plannen uitgerold en 
wordt onnoemelijk vaak overlegd. Hopelijk mag de 
vaccinatiefase van de bevolking het sluitstuk worden 
van het moeilijke coronaverhaal.
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INFORMATIE OVER HET VACCIN

Momenteel is er een stroom aan informatie over 
het vaccin. Dit roept heel wat vragen op over zowel 
veiligheid als beschikbaarheid en timing. Om de bur- 
ger toch enig zicht te bieden in alle informatie, worden 
de beschikbare bronnen meegedeeld.

LAAT JE VACCINEREN

De	Vlaamse	overheid	heeft	 een	offi-
ciële website waarin alle inlichtingen 
over vaccinaties gebundeld zijn. Re-
cent werd een sectie over de Co- 
vid-vaccinatie toegevoegd. Hier is alle 
informatie terug te vinden omtrent 
de strategie, de veiligheid, de werking 
en ontwikkeling van het vaccin. Bij de 
veelgestelde vragen wordt er ook een 
duidelijk antwoord geboden op de 
meest voorkomende onduidelijkheden.

EERSTELIJNSZONE WE40

Op de website van ELZ WE40 is alle informatie terug 
te vinden over de taken en rollen van de zone tijdens 
de coronacrisis. Het geeft op een transparante mani-
er weer wie er allemaal betrokken is en welke functie 
zij uitoefenen.  

CORONA-INFORMATIESITE GEMEENTE JABBEKE

De gemeente maakte een eigen website om alle 
specifieke	informatie	betreft	grondgebied	Jabbeke	te	
bundelen. Hier staat alle informatie over geldende 
maatregelen, handelaars, dienstverlening en derge- 
lijke.

Zijn er na het raadplegen van de websites nog vragen 
die onbeantwoord zijn? Dan kan er contact opge-
nomen worden met de huisarts om meer informatie 
te krijgen.

Wij wachten samen met jullie op duidelijke informatie 
vanuit de overheid. Laat ons hopen dat we binnenkort 
allemaal in het bezit zijn van onze vaccinatiekaart.
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KERSTCONCERT
KERCONVAR VARSENARE

Naar jaarlijkse traditie organiseerde Kerconvar op zondag 20 december een kerstconcert in de Sint-Mauritiuskerk 
te Varsenare.  Ondanks de huidige omstandigheden wou de organisatie het concert doorzetten en zo voor sfeer 

en warmte zorgen in de gemeente. Het initiatief werd gesteund door gemeente Jabbeke.

Bij deze 22ste online editie was het barokensemble Tre Salti te gast. Het baroktrio wordt gevormd door Mark 
Lambrecht (cello), Hannelore Devaere (harp) en Inge Zutterman (sopraan). Zij brachten een sfeervol kerstconcert 
met een variatie aan kerstliederen. De opname van het concert was later te bekijken via YouTube.

EINDEJAARSACTIE
 EEN THEELICHT VOOR IEDEREEN
Tijdens de eindejaarsperiode, bezorgde de gemeente een 
theelichtje bij alle bewoners als symbool van bemoediging, 
warmte en verbondenheid. Het personeel deed zijn uiter-
ste best om deze bij iedereen te bedelen en op die manier 
voor licht en warmte te zorgen in de straten. 

Zet een kaars voor je en kijk in de vlam,
al is het maar vijf minuten per dag,

en ik beloof je dat het je leven zal veranderen.
~ Mansukh Patel
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Gemeente Jabbeke wil inzetten op energiezuinige 
woningen en stelde daarom - in samenwerking met 

enkele andere gemeenten - een renovatiecoach aan. Op 
die manier wordt geprobeerd de stap naar BENOveren 
te verkleinen. De renovatiecoach komt na afspraak bij jou 
op bezoek en zal na bespreking omtrent jouw wensen ook 
verschillende opmetingen uitvoeren. Op basis hiervan 
maakt hij een gedetailleerd renovatieadvies op met een 
duidelijk stappenplan en vraagt in samenspraak met jou 
enkele offertes aan.  

De woning waarvoor u renovatiebegeleiding aanvraagt 
moet gelegen zijn op het grondgebied van Jabbeke.  Het 
aanbod is tevens enkel geldig voor eigenaars, niet voor 
huurders. Huurders die hiervoor interesse hebben 
kunnen hun verhuurder vragen om contact op te nemen 
met ons. 

Wens je een gratis en volledig vrijblijvend advies voor 
renovatie van jouw woning of wens je meer informatie over 
het project? Neem dan contact op met renovatiecoach 
Jan Dekeerle via het inschrijvingsformulier via www.
jabbeke.be/link/renoavotiecoach of stuur een mail naar 
renovatiecoach@jabbeke.be. 

ADVIES OP MAAT MET
   DE RENOVATIECOACH

De geplande werken voor de heraanleg van de Dorpsstraat gaan 15 maart 2021 van start in de dorpskern van Jab-
beke. Van maart tot juni zal er gewerkt worden aan de distributienetwerken om een gescheiden rioleringsstelsel 

en een verbeterde afwatering van het oppervlaktewater te realiseren.  Vanaf juni/juli wordt op de begraafplaats en aan 
het kruispunt met de Kapellestraat gewerkt. Verwacht wordt dat vanaf 15 augustus dan gestart wordt met de eigenlijke 
rioleringswerken vanaf de Aartrijksesteenweg/Bitterstraat tot aan de kerk. 

Wegens de beperkte bereikbaarheid tijdens deze werkzaamheden, kan een hinderpremie aangevraagd worden door 
de handelaars in de Dorpsstraat. De voorwaarden om deze premie aan te vragen is te vinden via www.vlaio.be/nl/sub-
sidies-financiering/hinderpremie/voorwaarden. Voor verdere info kunt u terecht bij Nikolaas Croene – (t) 050/81 01 33 – 
gemeentehuis@jabbeke.be.

WERKEN DORPSSTRAAT JABBEKE
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WIJZIGING VOORZITTER
   EN SCHEPEN

Klimaatverandering is intussen een vaststaand feit 
en zal in de toekomst nog toenemen. De uitdaging 

hierbij is om samen onze weerbaarheid te verhogen 
tegen de veranderende weersomstandigheden.

In dat kader stelde gemeente Jabbeke in 2016 een 
duurzaam energieactieplan op om energie te besparen 
en in te zetten op hernieuwbare energie. Dit wordt 
nu opgeschaald tot een volwaardig klimaatplan. 
Samen met andere gemeentes werd onder de naam 
‘Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen’ een 
overeenkomst ondertekend voor klimaat en energie. 

Het doel van deze overeenkomst is tweeledig. Enerzijds 
willen we de klimaatverandering beperken door tegen 
2030 de CO2-uitstoot op het grondgebied met 40% te 
verminderen ten opzichte van 2011. Anderzijds moeten 
we ons aanpassen aan de veranderingen die er nu al zijn 
en in de toekomst zullen toenemen. 

JOUW MENING TELT!

Omdat klimaatverandering geen ver-van-ons bed 
verhaal is, willen we zo veel mogelijk mensen betrekken 
om een goed klimaatplan 2030 op te maken en uit te 
voeren. Daarvoor hebben we jouw mening en ideeën 
nodig. Deel deze via de online enquête op www.jabbeke.
be/link/klimaatonderzoek. De enquête kan je invullen tot 
31 januari 2021 en duurt ongeveer 10 minuten. 

Indien je graag nog verder brainstormt en concreet 
ingaat op acties, geef dan op het einde van de bevraging 
aan dat je in het voorjaar 2021 wil deelnemen aan het 
klimaatatelier.

SAMEN WERKEN AAN HET
   KLIMAATPLAN 2030

Op 14 december werd Wim Vandenberghe aangesteld als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Hij volgt Chris 
Bourgois op, die nog verder zal zetelen als gemeenteraadslid. De heer Bourgois zal de schepenambt van schepen 

Jan Pollet overnemen vanaf 1 oktober 2021. Volgend jaar neemt de huidige schepen dus afscheid van zijn lange carrière 
in het gemeentebestuur te Jabbeke.

V.l.n.r.: Wim Vandenberghe, nieuwe voorzitter gemeenteraad • Chris Bourgouis, gemeenteraadslid en toekomstig schepen • Jan Pollet, huidige schepen
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VAARTDIJK-ZUID IN JABBEKE
    HEEFT NIEUW WEGDEK
Het wegdek van de Vaartdijk-Zuid langs het kanaal 

Gent-Oostende werd door de Vlaamse Waterweg 
nv vernieuwd. Over 5,7 kilometer werd het jaagpad 
vernieuwd	om	de	fietsers	meer	comfort	te	bieden.	Eind	
november waren de werken voltooid - kostprijs 463.000 
euro. 

HET KANAAL GENT-BRUGGE-OOSTENDE 

Het kanaal Gent-Brugge-Oostende, vroeger de Yperleet 
genaamd, zorgde voor de ontwatering van de beken ten 
westen van Brugge. In het begin van de 17de eeuw besloot 
men de Yperleet te kanaliseren om zo Brugge een nieuwe 
waterweg naar de zee te geven. 

De jaagpaden langs dit kanaal hebben nu een recreatieve 
waarde die zowel op toeristisch vlak als sportief vlak 
meedragen in het gebruik ervan. Het kanaal is daarnaast 
een ideaal belevingsmoment voor de waardevolle natuur 
en draagt bij tot de ontwikkeling van de lokale economie. 
Daarbij is de kwaliteit van het water de laatste jaren 
sterk ver¬beterd waardoor ook steeds meer vissers er 
opnieuw hun lijnen uitwerpen. 

BELASTING OP
    MEERGEZINSWONINGEN
In de hoofdkernen is de woonverdichting met meersgezinswoningen en appartementen een belangrijk gegeven dat 
steeds verder gaat. Om hier het evenwicht aan te houden, doet de gemeente een aantal kernversterkende projecten. 
Van de ontwikkelaars van de woonprojecten wordt gevraagd dat zij hierin bijdragen. Bijgevolg werd door de gemeente- 
raad beslist om een belasting van €4 per kubieke meter bouwvolume in te voeren. Het volledig reglement is terug te 
vinden via www.jabbeke.be/link/BelastingMeergezinswoningen. (voorbeelden project ‘t Schaekhof, marktplein Snellegem, 
doorsteek)
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CONSTANT PERMEKE’S
VERHALEN GEZOCHT

Het is hoog dringend tijd om de getuigenissen en de verhalen 
van één van de belangrijkste kunstenaars uit de vorige eeuw, 
Constant Permeke, op te nemen. Permeke, de expressionistische 
kunstenaar, is onlosmakelijk verbonden met de gemeente Jab-
beke. 

Het Permekemuseum, zijn vroegere woning en atelier, is gesloten 
wegens grondige renovatie. Dit schept voor de museumploeg 
van MuZee Oostende mooie opportuniteiten: het museum 
wordt inhoudelijk herdacht en er zal meer aandacht besteed 
worden aan de bezoekersbeleving. De heropening is voorzien 
voorjaar 2022. De renovatie kan gevolgd worden via www.per-
mekemuseum.be. 

Daarom wordt 2021 het jaar om te zoeken naar de verha-
len over deze kunstschilder. Ieder kent zijn werken maar wie 
was de persoon achter de talrijke werken? Welke herinnerin-
gen zijn er aan deze kunstenaar? Gemeente Jabbeke is op 
zoek naar getuigenissen over de schilder, hoe anekdotisch ook. 
Ken je iemand of heb je zelf verhalen over Constant Permeke? 
Neem dan contact op met de cultuurdienst via cultuur@jabbeke.
be of 050/81 02 04.

De bibliotheek wil inzetten op het concept van levenslang 
leren en kiest ervoor om haar aanbod van leermiddelen 
uit te breiden met een kwalitatieve online cursussen. Be-
nieuwd naar het de mogelijkheden? 

Surf naar www.academieportal.nl/skillsacademy/start en 
meld	 aan	met	het	persoonlijk	‘mijn	bibliotheek’-profiel.	
Het gebruik is volledig gratis voor alle leden van de bib-
liotheek en ook lid zijn van de bib is gratis voor alle in-
woners van Jabbeke.

Het aanbod bestaat uit e-learnings, webinars en essen-
tials. De duur van elke cursus varieert tussen een halfuur 
tot maximaal 25 uren. Er is de mogelijkheid om verschil-
lende cursussen gelijktijdig volgen zonder tijdslimiet. 

Heb je nood aan bijkomende informatie? Bekijk jabbeke.bibliotheek.be of stuur een mail naar bibliotheek@jabbeke.be.

ONLINE LEREN MET DE BIB



CORONA-EENZAAM
Wij bieden psychosociale hulp via OCMW Jabbeke of contacteer jongerenorganisatie ‘Awel’.
www.jabbeke.be/PsychosocialeHulp • www.awel.be

1 op 5 jongeren heeft psychische problemen ten gevolge van de huidige
pandemie. Ze voelen zich gefrustreerd, angstig en vooral alleen. Met een

percentage van 54.5% is dit de grootste groep waarbij eenzaamheid
voorkomst. De levensfase waarin jongeren zich bevinden is nochtans
cruciaal als het gaat over sociale vaardigheden en identiteitsvorming.

De impact van de coronacrisis op deze doelgroep is dus veruit het grootst.


