
GEM
EE

NTER
AAD

Notulen gemeenteraad 30 januari 2023 – pagina 1 

Notulen gemeenteraad 30 januari 2023 

  Aanwezig:
     Voorzitter:  DHAESE Annemieke
  Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, 

DEPRÉE Geert, POLLET Jan, MADOC Reinhart, 
CASTELEYN Frank, VERMAUT Han, HENDRICKX Nadia, 
HALLEMEERSCH Peter-Jan, STORME Paul, 
VANDERMEERSCH Carine, VANDENBERGHE Wim, 
BOURGOIS Chris, VANDENBROUCKE Ilse, BERTON 
Piet, COUDYZER Werner, FOURIER Olivier, LOYSON 
Siska

Waarnemend algemeen directeur: BROUCKAERT Goele
Verontschuldigd: BOGAERT Hendrik, ORBIE Geert, VANDEN 
   BROUCKE Marleen 

Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar het audioverslag, neergelegd onder 
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad

1 Goedkeuring verslag vorige zitting

Aan de gemeenteraad wordt het verslag van de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de genomen 
beslissingen en het op de website van de gemeente gepubliceerde audioverslag.

BESLUIT:

Enig artikel: 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 19 december 2022. 

2 Bestuur - schepencollege - rangorde schepenen - herneming – kennisgeving

Op 3 december 2018 werd aan algemeen directeur Gabriël Acke de gezamenlijke akte van voordracht van 
kandidaat-schepenen overhandigd. Volgens deze akte van voordracht werd voor het mandaat van kandidaat-
schepen Geert Deprée een einddatum voorzien op 31 december 2022.

Op de installatievergadering van de gemeenteraad van 2 januari 2019 werd kandidaat-schepen Geert Deprée 
verkozen als schepen van de gemeente Jabbeke en dit voor een periode eindigend op 31 december 2022.

Met voordrachtakte van een kandidaat-schepen, neergelegd in handen van algemeen directeur Gabriël Acke op 
5 januari 2022, werd voorgesteld dat schepen Geert Deprée zichzelf zal opvolgen vanaf 1 januari 2023 en dit 
voor de verdere duur van deze legislatuur.

De gemeenteraad heeft in zitting van 31 januari 2022 kennis genomen van de ontvankelijke akte van voordracht 
van een kandidaat-schepen en werd Geert Deprée aldus verkozen verklaard als schepen van de gemeente Jabbeke 
voor een mandaat dat verdergezet wordt vanaf 1 januari 2023 en dit voor het verder verloop van deze legislatuur.

In het kader van deze heraanstelling wordt vanaf 1 januari 2023 de rangorde van de schepenen aldus gewijzigd.
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Schepen Claudia Coudeville zou de plaats van 1e schepen innemen en dit in opvolging van schepen Geert Deprée 
die 4e schepen wordt. Schepen Chris Bourgois neemt de 2e plaats in en schepen Wim Vandenberghe wordt 3e 
schepen.

Volgens het Decreet Lokaal Bestuur - artikel 43 §4 - dient de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst altijd de laatste schepen in rang te zijn. Aldus behoudt schepen Paul Storme de 5e plaats.

Deze wijzing van rangorde van de schepenen werd voorgelegd aan het schepencollege van 16 januari 2023.

BESLUIT:

Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van de hernieuwde rangorde van de schepenen als volgt:
- 1e schepen: Claudia Coudeville
- 2e schepen: Chris Bourgois
- 3e schepen: Wim Vandenberghe
- 4e schepen: Geert Deprée
- 5e schepen: Paul Storme

3 Intergemeentelijke samenwerking - Vloethemveld – aanstellen vertegenwoordigers in het 
beheerscomité van de interlokale vereniging Vloethemveld – herneming

Tijdens de gemeenteraad van 3 juni 2019 werd goedkeuring verleend aan de vertegenwoordigers van de 
gemeente Jabbeke in het beheerscomité van de interlokale vereniging Vloethemveld en de stuurgroep.

Wettelijk kader
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
- artikel 392 tot 395 van het decreet lokaal bestuur

Motivering
- een mandaat binnen de interlokale vereniging Vloethemveld wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur.
- de gemeente Jabbeke heeft recht op volgende onbezoldigde vertegenwoordigers:
 * beheerscomité 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voorgedragen uit de gemeenteraad, het college 

van burgemeester en schepenen
 * stuurgroep: naast de vertegenwoordiger uit het beheerscomité wordt nog één vertegenwoordiger voor 

de gemeente Jabbeke aangeduid. De kandidaat voor de stuurgroep is een expert, deze kan een mandataris 
of een derde zijn. In de stuurgroep dient wel altijd een lid van het college van burgemeester en schepenen 
vertegenwoordigd zijn. Voor deze vertegenwoordiger in de stuurgroep wordt eveneens een 
plaatsvervanger aangeduid.

Met beslissing van de gemeenteraad van 3 juni 2019 werd algemeen directeur Gabriël Acke aangeduid als 
gemeentelijk vertegenwoordiger in de stuurgroep. Op 1 juni 2022 werd het ambt van de algemeen directeur 
beëindigd wegens pensionering zodat overgegaan dient te worden tot de vervanging van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger in de stuurgroep.

BESLUIT:

Enig artikel: 
Als vertegenwoordiger in de stuurgroep voor de resterende periode in de legislatuur 2019-2024 wordt (…), 
milieubeleidscoördinator aangesteld. De plaatsvervanger in de stuurgroep wordt (…), beleidscoördinator 
cultuur.



GEM
EE

NTER
AAD

Notulen gemeenteraad 30 januari 2023 – pagina 3 

4 Reglementen - gemeentewerken - samenwerkingsovereenkomst: 'Groenadoptie in je buurt' – 
ontwerp

Door enkele burgers (wijkcomité) werd de vraag gesteld om meer betrokken te worden bij de groenaanplanting 
in de wijk. Er wordt hierbij voorgesteld dat de gemeente het nodige materiaal aanlevert en waarbij de 
buurtbewoners vervolgens instaan voor het aanplanten.

Om dit universeel over de gemeente Jabbeke te kunnen aanbieden is er nood aan een globale 
samenwerkingsovereenkomst omtrent “groenadoptie in je buurt”. Naast het aanplanten van groen wordt ook 
het onderhouden van het groen gekoppeld zodat dit initiatief beheersbaar blijft voor de gemeentelijke diensten 
(verzorgt uitzicht van de beplanting aan te houden).

BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst “Groenadoptie in je buurt”.

Samenwerkingsovereenkomst: “Groenadoptie in je buurt”

Artikel 1. Doel

- De gemeente Jabbeke wil blijven werken aan een natuur- en milieuvriendelijke gemeente. De gemeente 
Jabbeke wil inwoners stimuleren om mee vorm te geven aan het groen op het openbaar domein via het 
project ‘groenadoptie in je buurt’. Het aanleggen en onderhouden van beplanting op het openbaar domein 
kan volgens de voorwaarden in deze overeenkomst. 

Artikel 2. Toepassingsgebied

- Deze overeenkomst is van toepassing op het grondgebied Jabbeke. 

Artikel 3. Procedure

- De inwoners van gemeente Jabbeke die zich wensen te engageren voor het project “groenadoptie in je buurt” 
dienen zich hiervoor te registreren bij de gemeente. 

- Het verzoek tot deelname aan het project dient via een e-mail te worden gericht aan 
gemeentehuis@jabbeke.be met als onderwerp ‘verzoek groenadoptie in je buurt’. 

- In het verzoek worden de namen van de personen die zullen instaan voor de aanleg en onderhoud van de 
beplanting meegedeeld. De samenwerking dient te bestaan uit minstens 3 personen die wonen op 
verschillende adressen van dezelfde straat of woonwijk. 

- De straat of woonwijk waar men de beplanting wil aanbrengen en de soort beplanting die men wenst aan te 
planten worden eveneens vermeld in het verzoek. De soort beplanting kan ook gekozen worden in overleg 
met de groenverantwoordelijke van de gemeente. 

- Het gemeentebestuur beslist over de aanvraag en bekijkt of de voorgestelde beplanting geschikt is voor de 
locatie die werd aangeduid. De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen 
ter goedkeuring. 

- Van zodra het verzoek werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen wordt deze 
overeenkomst ondertekend door de deelnemende buurtbewoners. Door de ondertekening verklaring zij zich 
akkoord met de voorwaarden opgenomen in deze overeenkomst. 

Artikel 4. Voorwaarden voor de aanleg van de beplanting

- De beplanting die werd goedgekeurd door het gemeentebestuur wordt eenmalig aangekocht en geleverd 
door de gemeente in de opgegeven straat of woonwijk. 

- De aanplanting kan enkel worden uitgevoerd in de aangewezen zone en tijdens het geschikt plantseizoen.
- De groenstrook blijft openbaar domein. Het aanbrengen van andere materialen zoals een omheining, 

plantennamen, decoratie, verharding is niet toegestaan.
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- Alle voorzieningen van openbaar nut, zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten 
steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn. 

- Indien de beplanting door aanrijding, omgevingswerken, herstellingen door nutsbedrijven aan leidingen, 
beschadigd wordt, kunnen er kosteloos nieuwe planten worden bekomen bij de gemeente voor de 
heraanplanting. 

- Bij de aanleg van de beplanting dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen.
- De openbare wegcode blijft tijdens de aanleg van de beplanting gelden.

Artikel 5. Voorwaarden voor het onderhoud van de beplanting

- Het onderhoud bevat enkel de algemene dagelijkse tuinierwerkzaamheden, zoals het verwijderen van onkruid, 
het snoeien van de beplanting, het verwijderen van dode plantendelen. 

- De dienst gemeentewerken kan te allen tijde, zonder voorafgaande verwittiging, ingrijpen aan de beplanting 
ten gevolge van de zichtbaarheid en/of verkeersveiligheid.   

- Indien de beplanting niet voldoende groeit of kapot gaat, kan de gemeente de planten vervangen door een 
andere plantensoort.

- Twee maal per jaar kan, na afroep, een ophaling van het groen- en of snoeiafval uit het plantvak worden 
georganiseerd. Hiervoor dienen de buurtbewoners een verzoek te richten aan gemeentehuis@jabbeke.be. 

- Bij vaststelling van ziekten of plagen op de beplanting dient een melding te worden gemaakt bij de gemeente. 
Het inzetten van chemische (sproeistof)middelen is verboden. 

- De gemeente blijft verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de beplanting op het openbaar domein. 
Het beheer van de bomen, inclusief snoeien, blijft een taak van de gemeente. 

- De buurtbewoners die overgaan tot het onderhoud van de beplanting dienen dit te signaleren voor andere 
weggebruikers door het dragen van een fluohesje, het plaatsen van een verkeerskegel ter hoogte van het 
plantvak aan de kant van de rijweg en/of fiets- of voetpad. Hiervoor kan een startpakket bekomen worden bij 
de gemeente. 

- De openbare wegcode blijft tijdens het uitvoeren van het onderhoud gelden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

- De personen die de aanleg of het onderhoud van de beplanting uitvoeren, kunnen zich aansluiten bij de 
vrijwilligersverzekering van de gemeente Jabbeke. De vrijwilligersverzekering dekt zowel de burgerlijke 
aansprakelijkheid als lichamelijke ongevallen. 

- Voorafgaand aan de aanleg of onderhoud van de beplanting dienen de personen die het werk zullen uitvoeren 
dit te melden aan de gemeente. Na de melding, worden de personen ingeschreven als ‘vrijwilliger’ in het 
register van de gemeente. Er rust dus een meldingsplicht op de personen die wensen aan te sluiten bij de 
vrijwilligersverzekering. 

- Indien dit niet voorafgaand wordt gemeld, is het aanleggen en onderhouden van de beplanting volledig op 
eigen risico. 

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

- De deelnemende buurtbewoners kunnen te allen tijde de overeenkomst stopzetten door dit schriftelijk te 
melden aan het gemeentebestuur via gemeentehuis@jabbeke.be. 

- Indien de deelnemers van het project zich niet houden aan bovenstaande voorwaarden kan het 
gemeentebestuur het contract te allen tijde eenzijdig verbreken.

- De gemeente Jabbeke kan, om redenen van openbaar nut, de aangelegde beplanting verwijderen en in zijn 
oorspronkelijke toestand herstellen. 

Artikel 8. Duur van de overeenkomst

- De overeenkomst geldt voor één jaar. Na één jaar volgt een evaluatie met beslissing tot verderzetten of 
stopzetten van het toegestane project.
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Artikel 2:
Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals bepaald in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.

(Raadslid Ilse Vandenbroucke vervoegt de zitting)

5 Leefmilieu - lokaal klimaatbeleid - duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 – ontwerp

De gemeenteraad,

Gelet op de internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992 en het 
internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter bescherming van 
het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;

Gelet op het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in New York 
in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te werken;

Gelet op het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in zijn zesde 
beoordelingsverslag opnieuw heeft bevestigd dat klimaatverandering een realiteit is en dat menselijke activiteiten 
het klimaat blijven beïnvloeden;

Gelet op het feit dat volgens de bevindingen van het IPCC mitigatie (voorkomen van klimaatverandering) en 
adaptatie (aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering) elkaar aanvullende benaderingen zijn ter 
vermindering van de risico’s van de gevolgen van klimaatverandering in verschillende tijdsschalen;

Gelet op het feit dat de gemeenteraad in zitting van 3 februari 2020 besliste het Burgemeestersconvenant voor 
Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) intergemeentelijk te ondertekenen in de 
verregaande vorm van samenwerking (optie 2), waarbij de gevormde groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-
Vlaanderen bestaat uit Beernem, Blankenberge, Damme, Knokke-Heist, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem 
en Zuienkerke;

Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030;

Gelet op het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024;

Gelet op het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 van de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten 
van 4 juni 2021, ondertekend in gemeenteraad van 3 februari 2020.

Gelet op het ‘FIT for 55’-pakket van de Europese Commissie waardoor Europese regelgeving in overeenstemming 
wordt gebracht met de doelstelling van de Europese Unie om in 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met 
ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Met als gevolg de visienota van de Vlaamse Regering van 
5 november 2021 ‘Bijkomende maatregelen Klimaat’ met een extra pakket aan maatregelen voor een reductie 
van 40% broeikasgasuitstoot (ten opzichte van 2005) voor de sectoren transport, bouw, landbouw, afval en 
industrie;

Gelet op het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 van de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten 
van 8 juli 2022, ondertekend in gemeenteraad van 28 november 2022. 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 2: “De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van 
de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan 
kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk 
gebied.

Overwegende dat door de intergemeentelijke ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie optie 2 de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen zich ertoe verbindt om tegen 2030 
volgende engagementen na te komen: 
-  De uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het gezamenlijk grondgebied tegen 2030 

met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van 
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hernieuwbare energiebronnen;
-  Haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;
-  Een emissieberekening (CO2-nulmeting) en een beoordeling van de risico’s van en de kwetsbaarheid voor 

klimaatverandering uit te voeren als uitgangspunten voor het actieplan;
-  Het duurzaam energie- en klimaatplan (SECAP) binnen twee jaar na formele ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant in te dienen;
-  De nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
-  Het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het 

klimaatactieplan;
-  Minstens elke twee jaar na indiening van het actieplan te rapporteren over de geboekte vooruitgang, met het 

oog op evaluatie, monitoring en verificatie. 

Overwegende dat WVI werd aangesteld voor de opmaak van het duurzaam energie- en klimaatactieplan, inclusief 
de nulmeting en risico- en kwetsbaarheidsanalyse, stakeholderparticipatie bij opmaak van het plan en op basis van 
de instrumenten aangereikt door de Vlaamse overheid;

Overwegende dat WVI uitstel met een maximum van 18 maanden kon verkrijgen vanuit het Secretariaat van het 
Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie voor het indienen van het duurzaam energie- en 
klimaatactieplan;

BESLUIT: 

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 voor de groep Lokaal Klimaatbeleid 
Noord-West-Vlaanderen goed.

Artikel 2: 
De gemeenteraad geeft WVI de opdracht om het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 ter goedkeuring 
van Europa in te dienen bij het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie.

Artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing wordt ondertekend bezorgd aan de West-Vlaamse Intercommunale, de WVI.

6 Leefmilieu - lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) - eerste inhoudelijke rapportage

Gelet op het ondertekenen door de gemeente Jabbeke van het Burgemeestersconvenant 2030, aangaande de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Gelet op het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten van 
4 juni 2021 aangaande het verbintenissenengagement inzake de algemene engagementen en de vier werven 
behoudend 16 specifieke doelstellingen. 

Gelet op art. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur: De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet 
bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle 
initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Overwegende dat de gemeente Jabbeke het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 ondertekende op gemeenteraad 
van 3 februari 2020.

Overwegende dat binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact een jaarlijkse inhoudelijke rapportering met 
betrekking tot de voortgang moet opgemaakt worden dat na voorleggen aan de gemeenteraad bij Agentschap 
Binnenlands Bestuur moet ingediend worden; 

Overwegende dat hiervoor gebruik gemaakt wordt van het Lokaal Klimaatpactportaal, waar de Vlaamse overheid 
de monitoring van de doelstellingen bijhoudt. 

Voor de algemene doelstellingen is voor Jabbeke het volgende van toepassing: 
-  De gemeente tekende het Burgemeestersconvenant en het lokaal  Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.0 en 2.0)
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-  De verLEDdingsgraad is 28,63%
-  Het verschil in primair energiegebruik ten opzichte van referentiejaar 2019 is 8,47% 
-  Het verschil in CO2uitstoot ten opzichte van referentiejaar 2019 is 10,92% 
-  Jabbeke voerde geen heffing in op hernieuwbare energie-installaties en bestaande, zoals de heffing op pylonen 

van windmolens en voerde geen nieuwe heffingen in op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA;
-  Er is nog geen lokaal warmtebeleidsplan en geen lokaal sloopbeleidsplan;
-  Sinds 2020 zijn 5216 bomen aangeplant door de gemeente zelf of in samenwerking met andere overheden;

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering 2022 in verband met het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

7 Patrimonium - Aartrijksesteenweg - Vloethemveld - realisatie onthaalpoort Os en Ezel  - 
ontwerp inrichting

Door de gemeenteraad werd op 19 april 2021 goedkeuring verleend aan de aanleg voor een bezoekersparking 
in kader van de opstart van een onthaalpunt Vloethemveld in de gemeente Jabbeke. Deze werken zijn 
ondertussen afgewerkt. 

Daarnaast heeft de gemeente ook een huurovereenkomst op lange termijn met de eigenaar afgesloten voor een 
periode van 27 jaar, met mogelijkheid voor stilzwijgende verlenging voor onbepaalde duur.

Het is de ambitie om het onthaalpunt Os en Ezel behoorlijk uit te rusten voor alle bezoekers en zachte 
recreanten. Dit kunnen zowel wandelaars als fietsers zijn, maar ook voor de mountainbikers en ruiters. Zo zal 
de onthaalpoort ruimte bieden voor een groene bezoekersparking in combinatie met een picknickzone en een 
rustplaats voor paarden. Deze parking is een vertrekpunt voor de menroute en voor fietsers.

In februari 2023 wordt nabij de onthaalpoort een eerste geboortebos aangeplant en is er de verdere 
natuurontwikkeling en bebossing in de omgeving in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en 
de Vlaamse Landmaatschappij. Zo zal er in 2023 rondom Vloethemveld 7,9 hectare bos aangeplant worden. In 
een tweede fase zullen de open plaatsen verder aangeplant worden, in combinatie met de aanleg van een nog uit 
te werken beleefpad voor kinderen die zal starten vanaf de onthaalpoort Os en Ezel.

Om de parking in te kleden zijn nog een aantal structurele maatregelen nodig om het comfort te verhogen voor 
de bezoekers en het onthaalpunt aantrekkelijker te maken.

Door de aangestelde ontwerper (…) wordt hiervoor een plan met bijhorende raming neergelegd. 

Dit ontwerp voorziet:
- monumentale drinkvijver met steenput en pompinstallatie;
- een graasweide voor paarden met omheining post&rail en schrikdraad;
- een groene picknickplaats met bomen en bloemrijk zaaimengsel;
- een sanitaire unit met een installatie voor de zuivering van het afvalwater (IBA);
- verlichting, oplaadpunten voor 5 x 2 fietsen flexicharge, een afspuitsplaats voor fietsen MTB met payterminal; 
- een luifel met schuilgelegenheid;
- zitmeubilair uit de cataloog van Westtoer

De raming hiervoor bedraagt 234.915,99 euro exclusief BTW.

Er is de beslissing van de deputatie op 21 oktober 2021 inzake een voorwaardelijke toekenning van een subsidie 
voor de realisatie van een recreatieve hotspot goedgekeurd voor maximaal 25.000 euro volgens het ingediende 
projectdossier nr. 176 voor “Inrichten toegangspoort voor Vloethemveld: groene parking picknickzone, 
speelzone, rustplaats voor paarden, fietsenstalling en zitbanken.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESLUIT: 
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Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp voor de aanleg van het onthaalpunt Vloethemveld voor 
het geraamde bedrag van 234.915,99 euro exclusief BTW. 

Artikel 2:
De vermelde werken zullen gegund worden bij wijze van openbare procedure. 

Artikel 3:
De werken worden voorzien in het meerjarenplan.  

8 (Geheime zitting) Personeel - selectieprocedure algemeen directeur - eindverslag

Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verstrekt. 

9 Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan Hallemeersch - mobiliteit – Kapellestraat – VBS de 
klimtoren – advies verkeerscommissie schoolstraat

“Recent werd de proefopstelling aan de vrije basisschool de Klimtoren verwijderd. Het schepencollege nam de beslissing 
om terug te keren naar de originele toestand waarbij tweerichtingsverkeer opnieuw mogelijk is.

Desondanks deze beslissing zien we dat veel ouders en grootouders de rijrichting die tijdens de proefopstelling van 
toepassing was blijven behouden. Het gezamenlijk gedrag van automobilisten in een bepaalde richting biedt soms een 
aantal voordelen. Vooral bij druk en traag verkeer zoals aan een schoolomgeving in een woongemeente waar veiligheid 
belangrijk is. Omwille van dit eenrichtingsverkeer zijn we dan ook steeds voorstander geweest van de proefopstelling. We 
zijn er ons van bewust dat er kinderziektes waren en dat er naar oplossingen moest gezocht worden voor de nabije 
bewoners die volgens ons zeker haalbaar zijn, maar verder bekeken dienen te worden.

Tijdens de verkeerscommissie van 27 oktober 2022 werd de evaluatie van de proefopstelling voorgelegd en na een grondig 
debat werd er in compromis besloten om een schoolstraat als proefopstelling in te richten in de kapellestraat. We hebben 
bedenkingen bij deze keuze, maar dit dossier is experimenteel begonnen en de gevolgen van de keuzes werden vlug 
duidelijk. Op het vlak van communicatie met de ouders, de school, de bewoners en de oppositie heeft het bestuur goed 
gehandeld. Dat er dan een discussie ontstaat is logisch, maar hoeft niet af te schrikken. Dat is democratie. Een schoolstraat
verdient dan ook een evenwaardige kans.

We waren dan ook verbaasd dat het schepencollege dit advies weinig later gewoon negeert en zonder enige uitleg een 
definitieve beslissing neemt in dit complexe dossier. Een advies dat nota bene gedragen werd door 2 leden van het 
schepencollege die in de verkeerscommissie zetelen. Een eigenaardige wending in het licht van het traject dat er aan vooraf 
gegaan is.

Wat is de motivatie van het college van burgemeester en schepenen om de beslissing te nemen om definitief terug te 
keren naar de originele toestand van tweerichtingsverkeer in de kapellestraat?” 

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20230130.mp3). 

10 Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan Hallemeersch - interne zaken – opvolging mandaat 
van een raadslid

"In oktober 2018 won CD&V de verkiezingen met een solide meerderheid in de gemeenteraad als gevolg. Raadslid Hendrik 
Bogaert behaalde 1857 voorkeursstemmen, maar verzaakte onverwacht aan het burgemeesterschap. Daniël Vanhessche 
kon zijn mandaat als burgemeester 3 jaar verder zetten. Doorheen die 3 jaar blonk mr. Bogaert uit in afwezigheid in de 
gemeenteraad. Zelfs tijdens de coronaperiode met digitale gemeenteraden kregen we hem amper te zien. Van raadsleden 
wordt terecht verwacht dat ze zich verontschuldigen indien ze niet aanwezig kunnen zijn tijdens het verloop van de 
gemeenteraad. Nooit kregen we enige verontschuldigingen voor zijn afwezigheid. 
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Op 31 december 2021 liep het mandaat van Daniël Vanhessche ten einde en vroeg Groen Jabbeke ruim voor deze datum 
wie op 1 januari 2022 de burgemeester van Jabbeke zou worden, maar CD&V kon daar verrassend genoeg niet op 
antwoorden. Mr. Bogaert zond zijn kat. De voorkeurstemmen werden gerespecteerd en Frank Casteleyn is sinds 1 jaar 
onze burgemeester. Doorheen dit jaar hebben we raadslid Bogaert niet gezien. De stoel blijft ondertussen reeds 4 jaar 
leeg. We hebben er ons allemaal al vrolijk over gemaakt, maar deze toestand is echter zeer ondemocratisch en kan niet 
langer getolereerd worden. We missen een enorme kans om een nieuw raadslid te verwelkomen die een bijdrage kan 
bieden aan het publiek debat en zich wil inzetten voor onze inwoners.

Het is niet de eerste keer dat Groen Jabbeke een dergelijk voorstel naar voor brengt. In de vorige legislatuur was een 
OCMW-raadslid op een bepaald ogenblik systematisch afwezig. Groen Jabbeke vroeg de voorzitter van het OCMW of hij 
het gesprek wou aangaan om na te gaan of het raadslid nog wou zetelen wat positief onthaald werd en door iedereen 
werd ondersteund. Kort nadien werd er een opvolger aangesteld die een zeer goede inbreng had in de steeds respectvolle 
debatten van toen en een meerwaarde betekende.

We roepen de voorzitter en/of de fractieleider van CD&V Jabbeke dan ook op om het gesprek aan te gaan met mr. 
Bogaert om te peilen naar een mogelijke opvolger voor het mandaat."

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20230130.mp3). 

11 Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx - Wonen in eigen streek

“In gemeenten met hoge vastgoedprijzen is het voor jonge gezinnen vaak moeilijk om een eigen woning te kopen. 
Vlaanderen maakte onlangs bekend dat er een nieuw project ‘Wonen in eigen streek’ wordt uitgewerkt. Volgens het nieuwe 
ontwerp van decreet zouden de 90 duurste steden en gemeenten in Vlaanderen jonge gezinnen financieel kunnen 
ondersteunen bij de aankoop van een bouwgrond of woning. Voorwaarde is dat ze al een band hebben met de gemeente. 
In die gemeenten zou het lokale bestuur 50 tot 100 procent van de grondwaarde kunnen toesteken om ‘wonen in eigen 
streek’ weer betaalbaar te maken.  Lokale besturen kunnen hierbij zelf lokale initiatieven op poten zetten en staan zelf in 
voor de financiële impact ervan.

Ook onze gemeente staat op de (voorlopige) lijst van ‘dure’ gemeenten die extra ondersteuning kunnen geven aan jonge 
gezinnen die een eerste woning of bouwgrond willen aankopen en een band hebben met onze gemeente. Voor Vooruit is 
het heel belangrijk dat jonge gezinnen in onze gemeente een betaalbare thuis kunnen vinden en niet noodgedwongen op 
zoek moeten gaan naar een betaalbaar alternatief ver van hun roots, vrienden en familie omdat de vastgoedprijzen in 
onze gemeente voor hen niet haalbaar zijn.

Daarom volgende vragen:
1. Werd de gemeente al op de hoogte gebracht van de plannen van de Vlaamse regering rond ‘Wonen in eigen streek’?
2. Zal de gemeente in het kader van dit project initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat jonge gezinnen uit onze 

gemeente ook de kans krijgen om hier een betaalbare woning of bouwgrond te kopen? 
a.  Zo ja, welke maatregelen? Wanneer worden die uitgerold? Aan de hand van welke criteria zal beslist worden 

welke gezinnen aanspraak kunnen maken op een tussenkomst?  Hoeveel middelen worden daarvoor voorzien?
b.  Zo neen, waarom kiest het gemeentebestuur ervoor niet in te stappen in het project ‘Wonen in eigen streek’?

3. Onze gemeente behoort tot de 90 duurste gemeenten van Vlaanderen om een woning aan te kopen. Welke andere 
maatregelen plant het bestuur om wonen in onze gemeente meer betaalbaar te maken?”

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20230130.mp3). 

MONDELINGEN VRAGEN:

Raadslid Reinhart Madoc verwijst naar de bewonersbrief in verband met de PFAS op de site civiele 
bescherming. Het raadslid vraagt naar de verdere stappen die het bestuur zal ondernemen in deze zaak. 

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20230130.mp3). 
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Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel 
liggende notulen van de zitting van 19 december 2022. De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland op 
maandag 27 februari 2023. De vergadering wordt beëindigd om 21u40. 

De waarnemend algemeen directeur,       De voorzitter,
G. Brouckaert          A. Dhaese


