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• Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 19 december 2022

Gemeenteraad 30 januari 2023

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221219.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20221219GR.pdf (ontwerp notulen)
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Gemeenteraad 30 januari 2023

2. Bestuur - schepencollege - rangorde schepenen - herneming –
kennisgeving

• Installatievergadering 2/01/2019 – verkiezing schepen Geert Deprée – einddatum mandaat 31/12/2022

• Voordrachtakte 5/01/2022 – voorstel opvolging schepen Geert Deprée door hemzelf tot einde legislatuur

• GR 31/01/2022 – schepen Geert Deprée verkozen als schepen vanaf 1/01/2023 tot einde legislatuur

• In het kader van deze heraanstelling wordt de rangorde van de schepenen aldus gewijzigd:

• 1e schepen: Claudia Coudeville
• 2e schepen: Chris Bourgois
• 3e schepen:WimVandenberghe
• 4e schepen: Geert Deprée
• 5e schepen: Paul Storme (DLB art. 43 §4 – voorzitter BCSD is altijd laatst schepen in rang)
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3. Intergemeentelijke samenwerking -Vloethemveld – aanstellen 
vertegenwoordigers in het beheerscomité van de interlokale 
vereniging Vloethemveld – herneming

• GR 3/06/2019 – goedkeuring vertegenwoordigers gemeente Jabbeke in beheerscomité en stuurgroep interlokale
verenigingVloethemveld

• Gemeentelijke vertegenwoordiger stuurgroep = toenmalige AD Gabriël Acke – plaatsvervanger:
milieubeleidscoördinator

• 1/06/2022 – ambt AD beëindigd wegens pensionering => vervanging gemeentelijk vertegenwoordiger stuurgroep

• Voorstel vertegenwoordiger stuurgroep: milieubeleidscoördinator

• Plaatsvervanger stuurgroep: beleidscoördinator cultuur
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4. Reglementen - gemeentewerken -
samenwerkingsovereenkomst: 'Groenadoptie in je buurt' –
ontwerp

• Vraag inwoners om meer betrokken te worden bij groenaanplanting in wijken

• Voorstel samenwerkingsovereenkomst ‘Groenadoptie in je buurt’ => aanplanten groen en onderhoud

• Overeenkomst:

• Samenwerking bestaat uit minstens 3 personen die wonen op adressen in dezelfde straat of woonwijk

• Beplanting éénmalig aangekocht en geleverd door gemeente

• Groenstrook blijft openbaar domein – omheining, plantennamen, decoratie, verharding niet toegestaan

• Onderhoud bevat enkel algemene dagelijkse tuinwerkzaamheden

• Gemeente blijft verantwoordelijk voor groot onderhoud en beheer van bomen

GEM
EE

NTER
AAD

Gari 20

ptie in je

ing in wijken

buurt’ => aanpla

nen won

geleverd door g

ein – omheini

gemene dagelijks

ntwoordelijk voo



Gemeenteraad 30 januari 2023

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

• GR 28/11/2022 ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0
van deVlaamse regering en deVlaamse steden en gemeenten van
8/07/2022

• WVI werd aangesteld voor opmaak duurzaam energie- en
klimaatactieplan, incl. nulmeting en risico- en kwetsbaarheidsanalyse,
stakeholderparticipatie bij opmaak plan en op basis van
instrumenten aangereikt door deVlaamse overheid

• WVI kon voor het indienen van het duurzaam energie- en klimaatactieplan max. 18 maanden uitstel verkrijgen vanuit
secretariaat Burgemeestersconvenant van de Europese commissie

• Vraag voor goedkeuring duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 voor de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-
West-Vlaanderen
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6. Leefmilieu - lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) - eerste 
inhoudelijke rapportage

• Voorstel in agendapunt 5 tot ondertekening Burgemeestersconvenant 2023 aangaande duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

• GR 3/02/2020 – ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0

• Binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact dient jaarlijks inhoudelijke rapportering m.b.t. de voortgang opgemaakt te
worden

• Algemene doelstellingen voor Jabbeke:

• Gemeente tekende Burgemeestersconvenant en Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.0 en 2.0)
• VerLEDdingsgraad = 28,63%
• Verschil in primair energiegebruik t.o.v. referentiejaar 2019 = 10,92%
• Jabbeke voerde geen heffing op hernieuwbare energie-installaties en bestaande zoals heffing op pylonen van windmolens

en voerde geen nieuwe heffingen in op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA
• Nog geen lokaal warmtebeleidsplan en geen lokaal sloopbeleidsplan
• Sinds 2020 zijn 5216 bomen aangeplant door gemeente of in samenwerking met andere overheden
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7. Patrimonium - Aartrijksesteenweg -Vloethemveld - realisatie 
onthaalpoort Os en Ezel  - ontwerp inrichting

• GR 19/04/2021 – goedkeuring aanleg bezoekersparking i.k.v. opstart onthaalpunt Vloethemveld => werken ondertussen
voltooid

• Er werd een huurovereenkomst voor een periode van 27 jaar afgesloten met de eigenaar met mogelijkheid voor
stilzwijgende verlenging voor onbepaalde duur

• Ambitie onthaalpunt Os en Ezel behoorlijk uit te rusten voor alle bezoekers en zachte recreanten => wandelaars,
fietsers, mountainbikers en ruiters

• Onthaalpoort zal ruimte bieden voor groene bezoekersparking in combinatie met picknickzone en rustplaats voor
paarden => vertrekpunt voor menroute en voor fietsers

• 02/2023 – aanplant eerste geboortebos en verdere natuurontwikkeling en bebossing i.s.m. ANB en VLM => in 2023
aanplant 7,9 ha bos rondom Vloetemveld

• In 2e fase – aanplant open plaatsen in combinatie met aanleg van een nog uit te werken beleefpad voor kinderen die zal
starten vanaf onthaalpoort Os en Ezel
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• Structurele maatregelen nodig voor verhogen comfort bezoekers en aantrekkelijker onthaalpunt:

• monumentale drinkvijver met steenput en pompinstallatie;
• graasweide voor paarden met omheining post&rail en schrikdraad;
• groene picknickplaats met bomen en bloemrijk zaaimengsel;
• sanitaire unit met installatie voor zuivering afvalwater (IBA);
• verlichting, oplaadpunten voor 5 x 2 fietsen flexicharge, afspuitsplaats voor fietsen MTB met payterminal;
• luifel met schuilgelegenheid;
• Zitmeubilair

• Raming: 234.915,99 euro (excl. BTW) – gunning bij wijze van openbare procedure

• Beslissing deputatie – voorwaardelijke toekenning subsidie voor realisatie recreatieve hotspot: 25.000 euro

GEM
E

Gari 20
EE

NTER
AAD

en aantrekkelijk

schrikdraad;
aimengsel;

lwater (IBA
charge, afspu

W) – gunning bij

rdelijke toekenn



Gemeenteraad 30 januari 2023GEGari 20

AD



Gemeenteraad 30 januari 2023

Wandelroute Fietsroute Oscar en menroute
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9. Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan Hallemeersch -
mobiliteit – Kapellestraat –VBS de klimtoren – advies 
verkeerscommissie schoolstraat

• Vraag naar motivatie SC voor definitief terug te keren naar originele toestand van tweerichtingsverkeer in Kapellestraat
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10. Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan Hallemeersch -
interne zaken – opvolging mandaat van een raadslid

• Oproep om te peilen naar een mogelijke opvolger voor een mandaat van een gemeenteraadslid
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11. Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx - Wonen in 
eigen streek

Vragen:

• Werd de gemeente al op de hoogte gebracht van de plannen van deVlaamse regering rond ‘Wonen in eigen streek’?

• Zal de gemeente i.k.v. 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?

• Welke andere maatregelen plant het bestuur om wonen in onze gemeente meer betaalbaar te maken?
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8. (Geheime zitting) Personeel - selectieprocedure algemeen 
directeur - eindverslag

• Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verschaft
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De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor 
maandag 27 februari 2023 om 20 uur
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