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Al 80% 
van onze pro-

grammapunten 
gerealiseerd

CD&V Jabbeke heeft de voorbije 
bestuursperiode hard gewerkt. Elke 
dag opnieuw gaan onze mandataris-
sen in de gemeente- en ocmw-raad 
tot het uiterste om van Jabbeke 
een aangename gemeente te ma-
ken waar het goed is om te wonen.  
We zijn trots te kunnen meedelen 
dat we vandaag, één jaar voor de 
verkiezingen, reeds 80% van onze 
programmapunten hebben gere-
aliseerd. Steeds hebben we een 
begroting in evenwicht gepresen-
teerd. Het komende jaar blijft de 
ganse ploeg keihard doorwerken. 
De volledige realisatie van onze 
programma uit 2006 blijft onze am-
bitie. In deze editie staan we even 
stil bij de belangrijkste realisaties 
van elke schepen.

In het gemeentehuis van Jabbeke worden 
dagelijks tal van beslissingen genomen 
voor alle Jabbekenaars. 

Met ruim 6,5 miljoen euro 
op de spaarrekening van de 
gemeente is de toekomst 
budgettair goed voorbe-
reid. Deze gezonde situatie 
heeft ons in staat gesteld 
om een aantal belastingen 
te verlagen.

Het balanstotaal is de afgelopen 10 
jaar gestegen van 50 miljoen naar 
90 miljoen. Hierbij liep het eigen 
vermogen op van 29,5 miljoen naar 
64,2 miljoen euro. De schuldenberg 
is gedaald van 41% (2001) naar 
24,6% (2010) ten opzichte van het 
balanstotaal. Dit is een bijzonder 
gunstige evolutie voor onze ge-
meente. 

De gemeentelijke opcentiemen op 
het Kadastraal Inkomen van een 
woning werden verlaagd naar 1.450 
opcentiemen. De aanvullende per-
sonenbelasting werd verlaagd naar 

7,4%. De vennootschapsbelasting 
werd verlaagd naar €95.

De beste zorgen voor ons 
personeel
De gemeente Jabbeke draagt zorgt 
voor haar personeel. De gemeente-
arbeiders beschikken over heel wat 
hoogtechnologisch materieel om 
hun opdrachten zo goed mogelijk 
te vervullen. Voor de aanvullende 
pensioenregeling van de contractu-
ele ambtenaren werd een bijzonder 
gunstige regeling getroffen.

Aandacht voor het 
platteland
Jabbeke ondersteunt ook haar vele 
land- en tuinbouwers. Jaarlijks inves-
teert de gemeente voor een bedrag 
van 150.000 tot 200.000 euro in 
de heraanleg van landbouwwegen. 
Sinds enkele jaren is onze gemeente 
ook volledig vrij van muskusratten.

Burgemeester Daniël Vanhessche:

De gemeente Jabbeke verkeert 
in goede (financiële) gezondheid!

In de eerstvolgende 
editie gaan we dieper 
in op het beleid van 
OCMW-Voorzitter en 
Schepen Paul Storme.
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Schepen Heidi Vanhaverbeke:

Een bruisend cultuurbeleid

Jaarlijks organiseerde het gemeente-
bestuur tal van activiteiten zoals Po-
ezie in de Tuin, Kleur in het Dorp, 
de Nacht van Jabbeke, Open Monu-
mentendag, een ontbijtbuffet voor 
nieuwe inwoners en een viering van 

huwelijksjubilarissen. Daar-
naast waren er eenmalige ac-

tiviteiten zoals een kunstroute 
‘Beelden zoeken Woorden’, een 

tentoonstelling ‘Verloren Woor-
den, Gevonden Verbeelding’, een 

Gallo-romeinse markt, de medaille 
voor Cultuurverdienste, een foto-
tentoonstelling, concerten op een 
burgemeesterswissel, enzovoort.
De kern hierin is de ruimte die 
wij in ons beleid laten voor op-

portuniteiten op korte termijn. 
Vaak ontstaan zo mooie ad-hoc of  
blijvende samenwerkingsverban-
den. Een beleid dat te streng alles 
vastlegt verstikt die mogelijkheden. 
We gaan echter niet zomaar op alles 
in: er wordt vooral beoordeeld op 
vlak van maatschappelijk draagvlak. 
Kleinschalige, lokale projecten die 
een beperkt budget maar samenwer-
kende handen vragen, voldoen het 
vaakst aan dit criterium.

Schepen Jan Pollet:

Ondernemen stimuleren

Schepen Isabelle Louis:

Kansen geven  aan de Jeugd

Kleine en Middelgrote Onderne-
mingen vormen het hart van ons 
economisch weefsel. Ze zijn van 
fundamenteel belang voor de te-
werkstelling en voor onze welvaart. 
Het is een belangrijke opdracht van 
de overheid om ondernemingen te 
ondersteunen waar mogelijk. Ook 
het gemeentebestuur wil alle kansen 
bieden aan ondernemers om zich 
maximaal te ontplooien.  Door de 
uitbreiding van Vlamingveld krij-
gen 30 bijkomende bedrijven een 

vaste stek op de ambachtelijke zone. 
Vijf  bedrijven kunnen hun zaak 
uitbreiden. Om de plaatselijke mid-
denstand te ondersteunen werd het 
parkeerreglement in de Dorpsstraat 
en op de parking aan de hoek van 
de Stationsstraat en de Dorpsstraat 
herzien. De wekelijkse markt op 
vrijdagvoormiddag blijkt een echte 
succesformule.

Openbare werken
Tijdens deze legislatuur werd de 

dorpskern van Zerkegem volledig 
hernieuwd. Hierbij werd conform 
de Europese richtlijn voorzien in 
een dubbel rioleringsstelsel. Ook 
Stalhille komt binnenkort aan bod. 

Toeristische trekpleister 
De nieuwe fietsroute ‘Van Gezelle 
tot Permeke’, de 5 nieuwe wandel-
paden, de nieuwe toeristische gids, 
de infobordjes her en der langs de 
wandelroutes en de samenwerking 
tussen de gemeente en het Perme-

kemuseum maken van Jabbeke  een 
echte toeristische trekpleister waar 
het aangenaam vertoeven is. 

Strijd tegen afval
Met de introductie van het Diftar-
systeem op het containerpark kiest 

Jabbeke resoluut voor het principe 
van ‘de vervuiler betaalt’. De restaf-
valproductie per inwoner werd te-
ruggedrongen tot minder dan 180kg 
en er worden blijvende inspannin-
gen geleverd om de hoeveelheid 
afval te doen dalen.

CD&V Jabbeke wil volop kansen geven aan de jeugd.  De 
KSA en de VKSJ kregen nieuwe lokalen. In het SPC Jab-
beke is er ruimte voorzien voor nieuwe lokalen voor de 
scouts en de KLJ. De speelpleinen kregen een opwaar-
dering en er kwam een nieuwe subsidieregeling voor de 
jeugdverenigingen waarbij diversificatie centraal staat.
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Een visie op de ruimtelijke 
structuur
Tijdens deze legislatuur werd het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur-
plan (GRS) goedgekeurd. Dit plan 
dient als leidraad om de toekomstige 
visie van de gemeente op ruimtelijke 
ordening vast te leggen en vormt de 

basis voor de opmaak van Gemeen-
telijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan-
nen (GRUP). 
De afbakening van het regionaal 
stedelijk gebied Brugge biedt voor 
onze gemeente een bijzondere op-
portuniteit. Het gewestelijk uit-
voeringsplan voorziet in een forse 

uitbreiding van de woonzone in 
Varsenare waardoor onze gemeente 
voldoende zuurstof  krijgt om verder 
te groeien en de uitdagingen van de 
toekomst tegemoet te treden.

Sterk in communicatie
Een goede en vlotte communicatie 
met de burger wordt alsmaar be-
langrijker. Naast de gemeentelijke 
website, de Info-Jabbeke en de 
activiteitenkalender nam Jabbeke 2 
nieuwe stappen in haar communi-
catiebeleid: de digitale nieuwsbrief  
houdt u op de hoogte van de meest 
actuele onderwerpen en JTV brengt 
prominente beelden van Jabbeekse 
evenementen en nieuwe initiatieven. 
Via de gemeentelijke facebookpagi-
na blijft u permanent op de hoogte 
van het reilen en zeilen in onze 
gemeente. 

Schepen Siska Loyson:

Aandacht voor onze toekomst

Onze kinderen verdienen de beste zorg en ondersteu-
ning. Tijdens deze legislatuur werd de werking van de 
buitenschoolse kinderopvang verdubbeld.  Het tarief 
werd aangepast naar een voordeeltarief voor het aantal 
kinderen en het aantal dagen. Bij overbezetting heeft de 
inwoner van Jabbeke voorrang.

Schepen Geert Depree:

Jabbeke doet bewegen
Jabbeke koestert haar vele sportver-
enigingen. ‘Een gezonde geest in 
een gezond lichaam’ is voor CD&V 
Jabbeke steeds een prioritair aan-
dachtspunt geweest. Het gemeen-
tebestuur investeerde de voorbije 
legislatuur dan ook sterk in haar 
sportpatrimonium. Het krachtbal-
terrein in Snellegem en het voetbal-
terrein van Varsenare werden van 
nieuwe verlichting voorzien. Het 
BPA TC Logan creëerde rechtsze-
kerheid voor de club. TC Ter Strae-
ten werd voorzien van 3 nieuwe 
tennisterreinen. Het SPC Varsenare 
kreeg een spiksplinternieuwe zaal 
voor gevechtssporten. Het nieuwe 
SPC Jabbeke dat volop in opbouw 
is, vormt ongetwijfeld het neusje 
van de zalm van ons sport-, jeugd- 

en cultuurbeleid.

Een verkeersveilig Jabbeke
De schoolomgevingen en de woon-
wijken werden aangepast naar zone 
30. De schoolomgeving van Var-
senare werd structureel aangepast 

in overleg met de schooldirectie, 
de ouderraad en de omwoners. Zo 
werden heel wat verkeersremmende 
maatregelen doorgevoerd.
Er werd ook werk gemaakt van een 
gemeentelijk verkeersplan met zo-
nering van de toegelaten snelheden.
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Een nieuwe start voor ons land

In oktober bereikten de christen-
democraten, socialisten, liberalen 
en groenen aan weerszijden van de 
taalgrens een globaal communautair 
akkoord. Na 4 jaar communautaire 
impasse kunnen we eindelijk weer 
vooruit met dit land. Het akkoord 
is bovendien bijzonder evenwichtig. 
Ik ben fier op het resultaat en zal 
het met hand en tand verdedigen. 
De kieskring B-H-V werd vrij zuiver 
gesplitst met minimale toegevingen. 
De hervorming van het gerechtelijk 
arrondissement B-H-V zal een ge-
richter criminaliteitsbeleid mogelijk 
maken. De nieuwe financieringswet 
verleent meer fiscale autonomie 
aan de deelstaten en zorgt voor een 

toename van de responsabilisering. 
De solidariteit blijft behouden, maar 
gewesten zullen voor hun verant-
woordelijkheid geplaatst worden. 
Wie een goed beleid voert, wordt 
hiervoor beloond. Wie een slecht 
beleid voert, zal dit financieel voe-
len. Tot slot krijgt Vlaanderen voor 
een totaalpakket van 10 miljard aan 
nieuwe bevoegdheden (o.a. werk, 
gezondheidszorg, mobiliteit,…). 
Het budget van Vlaanderen stijgt 
hiermee van 25 miljard naar 35 
miljard. Hiermee zal het budget van 
Vlaanderen groter zijn dan dat van 
de federale overheid. Vlaanderen zal 
12 van die 35 miljard zelf  innen. Dit 
akkoord is verregaand. Ik geef  ge-

rust toe dat het hier en daar nog wat 
verder mocht gaan, maar wie aan 
politiek wil doen in een democratie 
moet ook bereid zijn om compro-
missen te sluiten. Mensen moeten 
dagdagelijks compromissen sluiten 
met respect voor elkaar. In de poli-
tiek is dit niet anders.   

Hendrik Bogaert

Surf nu ook naar onze 
gloednieuwe website 
www.jabbeke.cdenv.be

Wij wensen u van harte een gelukkig 2012 toe!
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