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• Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 5 september 2022

Gemeenteraad 3 oktober 2022

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220905.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20220905GR.pdf (ontwerp notulen)
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2. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius OV - buitengewone 
algemene vergadering - 7 december 2022 - agenda

• Algemene vergadering Fluvius – woensdag 7 december 2022

• Agenda:

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2023 alsook van het door de raad van bestuur opgesteld budget 2023.

2. Statutaire benoemingen

3. Statutaire mededelingen

• Gemeentelijk vertegenwoordiger: CarineVandermeersch

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
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3. Mobiliteit -Vervoerregio Brugge - regionaal mobiliteitsplan -
visienota 2030

• 6 september 2022 – infomoment voor GR-leden met toelichting van de
visienota i.k.v. regionaal mobiliteitsplan

• Regionaal mobiliteitsplan = proces in 3 fasen => in 2e fase – de synthesefase
– worden doelstellingen bepaald en het gewenste toekomstscenario
geschetst

• Synthesefase wordt samen met gemeenten en regionale beleidsactoren met
input van burgers en stakeholders gedaan => resultaat gebundeld in
synthesenota (bestaat uit visienota en netwerken)

• Visienota geeft aan welke richting de vervoerregio uit wil en dient als basis
voor het milieuonderzoek en het actieplan

• Volgende stap: opstarten strategische MER
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• SC 16/5/2022:

o Akkoord met de ambities, strategische doelen, operationele doelstellingen en de visie van de vervoerregio voor de
verschillende mobiliteitsschema’s

o Voorstel om een extra punt in de visienota op te nemen voor uitzonderlijk vrachtverkeer => gemeente krijgt jaarlijks
aanvragen voor dit soort vrachtverkeer op lokale wegen = nood aan bijkomende leidraad bij inrichten van deze wegen

o Akkoord met standpunt herinrichting N377 (Expressweg) i.k.v. overgedimensioneerde assen => verbinding kan (deels)
ingericht worden als fiets-as, waarbij ook voldoende ruimte is om in te zetten op natuurontwikkeling en vergroening

o Voorbehoud voorzien bijkomende openbare parking aan Jabbeke-Oost in deze stand van procedure wegens ontbreken
initiatief voor realisatie project Jabbeke-Oost

• SC 27/6/2022:

o Kennisname reactie NMBS op verzoek om station Jabbeke terug te openen

o Wens om verder aan te dringen op heropening van het station => verzoek richten aan vervoerregioraad om heropening
station op te nemen in regionaal mobiliteitsplan
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4. Patrimonium -Vlamingveld - pop-up winterbar -
concessie

• SC 19/9/2022 – beslissing om voor winterperiode 2022-2023 medewerking te verlenen aan een pop-up
winterbar

• Voorstel om perceel inVlamingveld – eigendom van gemeente – in concessie te geven

• Voorlegging lastenboek voor concessie => openbare procedure met bekendmaking via gemeentelijke 
website en t.a.v. kandidaten die zich spontaan in 2022 hebben aangemeld

• Voorstel gunningscriteria => inzicht initiatiefnemen en lokale betrokkenheid hebben voorrang op de 
eventuele concessieprijs

• Overmaken kandidatuur uiterlijk op 21 oktober 2022 om 12 uur
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LASTENBOEK:

• Vergoeding voor concessieperiode: 1 euro – borg: 500 euro

• Concessieperiode: 43 dagen aaneensluitend – van 8/12/2022 tot 19/1/2023 zonder mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging => na
gunstige evaluatie kan concessie verlengd worden met 2 extra jaren

• Openingsuren met aangepast geluidsniveau: zondag-donderdag: van 13 uur tot 00 uur (met activiteit: tot 1 u) – vrijdag-zaterdag: van 13
uur tot 2 uur (met activiteit: tot 3 u ook op feestdagen)

• Privaat afhuren is niet toegestaan => winterbar heeft openbaar karakter en is gratis toegankelijk

• Niet parkeren door bezoekers op het terrein dat voorwerp uitmaakt van de concessie

• Gemeente faciliteert stroom- en watervoorziening => kosten worden gedragen door concessiehouder
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5. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc -
Kaderrichtlijn - Water - Riolering - Jabbeke

Vragen:

• Reden waarom de gemeente nog nooit de data van de rioolinventaris heeft geactualiseerd?

• Hoeveel huishoudens lozen nog in open water zonder sanering, en zijn dus nog niet aangesloten op de riolering
met verder zuivering op een waterzuiveringsinstallatie, op een IBA enzovoort?

• Hoeveel projecten zijn er lopende/gepland waarbij huishoudens aangesloten worden op riolering en waterzuivering,
IBA, …?

• Voor hoeveel huishoudens in onze gemeente zijn er al studies lopend?

• Voor hoeveel huishoudens zijn er geen plannen om ze tegen 2027 aan te sluiten op een waterzuiveringsinstallatie
of een IBA?

• Stand van zaken i.v.m. het in kaart brengen van het rioolstelsel en van het inspectieplan.
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6. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - Stand van 
zaken – Jabbeke verscherpt strijd tegen zwerfvuil

Vragen:

• Werd er al een gespecialiseerd communicatiebureau ingeschakeld?

• Stand van zaken van het aantal wijkstewards en vrijwilligers die zich tot op heden hebben gearrangeerd en dit
opgesplitst per deelgemeente en wijk

• Hoe vaak werd de mobiele camera effectief ingezet?

• Op welke plaatsen werd de mobiele camera voornamelijk ingezet?

• Hoeveel sluikstorters werden er geïdentificeerd en hoeveel hebben er een GAS-boete moeten betalen?
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7. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc -
Energiebesparende maatregelen

Vragen:

• Welke maatregelen werden intussen genomen op basis van de inspiratielijst met energiebesparende maatregelen
voor lokale besturen?

• Werden (nog) andere maatregelen genomen die niet in de inspiratielijst staan?

• Zo niet ,welke maatregelen zullen binnenkort genomen worden op basis van deze inspiratielijst of andere die niet
in de inspiratielijst staan?

GGE
ME
EN

GE
raad 3 oktober 2022

AD

NT
ER
AA
DMadoc -

sis van de inspirat

die niet in de i

enkort genomen



Gemeenteraad 3 oktober 2022

8. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc -
ongenoegen afsluiten parking door slagboom naast de 
groepsopvang De Kikker

Vragen:

• Is er bekendheid over de ophef rond het afsluiten van de toegang door een slagboom van de parking naast de
groepsopvang de Kikker?

• Zo, ja, wordt het ongenoegen van de mensen gedeeld omtrent deze afsluiting?

• Welke oplossing wordt gegeven aan dit ongenoegen?
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9. Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan Hallemeersch -
problematiek en aanbod kinderopvang

Vragen:

Vraag naar de geschiedenis van de problematiek en de oorzaken van de tekorten in kinderopvang?

Wat is de stand van zaken vandaag? Welk aanbod is er in onze gemeente aan kinderopvang?

Welke initiatieven wil en kan het bestuur nog nemen op korte en lange termijn om een voldoende aanbod te
voorzien in onze gemeente?
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10. Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan Hallemeersch -
verkeersveiligheid aan het kruispunt Gistelsteenweg en 
Kerkeweg te Snellegem

Vragen:

Vraag naar maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en welke maatregelen worden tegenover het
AWV verdedigd?

Wat zijn de antwoorden van het AWV?Wat is de stand van zaken in dit dossier?
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OCMW-RAAD
3 oktober 2022

Deze presentatie op https://www.jabbeke.be/bestanden/gemeenteraad.pdf
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OCMW-raad 3 oktober 2022

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

• Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 4  juli 2022

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220704.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20220704OCMW.pdf (ontwerp notulen)
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2. Patrimonium - pastorie Snellegem - aanstelling ontwerper voor 
verbouwing - ontwerp

• Opstart gunningsprocedure tot aanstellen ontwerper voor renovatie en verbouwen pastorie Snellegem

• Vraag voor goedkeuring voor het bestek en de raming voor de opdracht “Aanstelling ontwerper pastorie 
Snellegem”

• Indicatieve raming: 72.600 euro (incl. BTW)

• Gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

OOC
MW

Oober 2022

D

W
-R
AA
Dling ontw

voor renovatie en

ng voor de op

W)

elingsproced



OCMW-raad 3 oktober 2022OC
MW

-R
AA
D

OC
MW

-R
AA
D

Oober 2022



OCMW-raad 3 oktober 2022

3. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - stijgende 
energiefactuur - impact OCMW Jabbeke

Vragen:

• Wat zijn de prospecties voor de aanvragen deze winter? Als de aanhoudende crisis leidt tot méér aanvragen, is het 
OCMW daar dan voldoende op voorbereid?

• Zo ja, op welke manier?

• Zo nee, welke acties dienen de komende periode nog ondernomen te worden?

• Is er een wijziging te merken in het sociaaleconomisch profiel van de gezinnen die zich afgelopen maanden 
hebben aangemeld bij het OCMW?

• Wat is de impact van een stijging van aanvragen op het budget en de begroting van het OCMW?
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De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor 
maandag 7 november 2022 om 20 uur


