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Gratis toegang tot het Permekemuseum voor Jabbekenaars

Burgemeester Daniël Vanhessche, cultuurschepen Heidi Vanhaverbeke 
en sportschepen Geert Deprée zijn fier op de activiteitenkalender in 
het kader van het Romain Maes-jaar

In het kader van de samenwer-
kingsovereenkomst tussen de ge-
meente Jabbeke en het Provinciaal 
Museum Constant Permeke om de 
werking en de uitstraling van het 
museum verder te optimaliseren, 
kan elke Jabbekenaar voortaan op 
verzoek van zijn/haar identiteits-
kaart een gratis bezoek brengen 
aan het museum.

Herdenking 
Romain Maes

 Romain Maes werd 100 jaar geleden 
geboren te Zerkegem en was een beken-
de wielrenner in de jaren dertig. Zijn grote 
overwinning werd de Ronde van Frank-
rijk in 1935 waarbij hij van de eerste tot 
en met de laatste rit in de gele trui reed. 
In samenwerking met de sportraad en 
de cultuurraad worden rond het Romain 
Maes-jaar 2012 verschillende activiteiten 
georganiseerd. De gemeenteraad heeft 
hiervoor een budget van 36.000 euro uit-
getrokken.

Schepen Heidi Vanhaverbeke bij één van de prachtige schilderijen van Constant Permeke. 
Benieuwd naar de volledige collectie? Kom snel een kijkje nemen.
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Interview met Georges Lievens, Joël Acke en
Annie Vermeire-d’Hoedt

Georges: Nog voor de fusies werd 
ik gevraagd door Remy Sabbe om 
in Zerkegem deel te nemen aan de 
verkiezingen van 1970 op de lokale lijst 
‘Vooruitstrevend Zerkegem’ aange-
voerd door burgemeester Alidoor De 
Keyser. Men was op zoek naar nieuwe 
mensen. Aangezien ik vrij actief  was 
in het voetbal, was ik een geschikte 
kandidaat. Een andere nieuwkomer op 
dat moment was André Van Poucke. 
Een echte partijkaart had ik nog niet. 
Ik wou vooral iets kunnen beteke-
nen voor het voetbal van Zerkegem. 
In 1980 werd ik door burgemeester 
Gheeraert en Gilbert De Rudder 
gevraagd om de CVP te versterken. 
Ik had een bijzonder goede verstand-
houding met deze mensen en was snel 
overtuigd. 

Joël: In mijn familie is er steeds een 
sterke interesse geweest voor de poli-
tiek. Mijn vader was ook actief  in de 
gemeentepolitiek. In het verenigingsle-
ven heb ik steeds een sterk engagement 
getoond. In mijn jeugdjaren was ik 
leider van de KLJ en vandaag ben ik 
nog steeds actief  als voorzitter van de 
Landelijke Gilde. In 2000 werd ik door 
André Van Den Berghe gevraagd om 
op de lijst te staan voor de gemeente-
raadsverkiezingen. Vanuit dit oogpunt 
was de keuze voor de CD&V dan ook 
vanzelfsprekend.

Annie: Steeds heb ik een groot enga-
gement getoond in het verenigingsle-
ven dat mij nauw aan het hart ligt. De 
waarden waar CD&V voor staat zijn 
voor mij van fundamenteel belang. 
De christendemocratie neemt elke 

mens zoals hij is en heeft respect voor 
de andere. Christendemocraten gaan 
steeds in dialoog en proberen op die 
manier tot een evenwichtig compromis 
te komen met respect voor het eigen 
programma. CD&V  is de  partij die 
zich  inzet voor de verenigingen en de 
talrijke vrijwilligers ondersteunt die de 
kern zijn van een bloeiende gemeente. 
Ontplooiingen en kansen bieden aan 
jongeren en de verbondenheid tussen 
de generaties versterken. Dit is voor 
mij fundamenteel belangrijk en het 
onderscheidt ons ook van de andere 
partijen.

- Op welke realisatie van de 
voorbije legislatuur ben je het 
meest trots?
Georges: Het nieuwe sport- en cultuur-
centrum in Jabbeke zal ongetwijfeld 
een belangrijk troef  zijn voor onze ge-
meente. Sport en cultuur worden er ge-
integreerd in één complex. Dit vind ik 
fantastisch. Daarnaast heb ik ook lang 
geijverd voor de dorpskernhernieuwing 
van Zerkegem. Ik ben tevreden dat dit 
gerealiseerd werd.

Annie: Het verhaal van de buurtwer-
king maakt mij bijzonder trots. Overal 
werden in Groot-Jabbeke tal van wijk- 
en speelpleintjes aangelegd. Dit is heel 
belangrijk voor de sociale contacten 
tussen de bewoners. Ik ben ervan over-
tuigd dat wijkwerkingen in de toekomst 
nog belangrijker zullen worden,.  Daar 

de grond steeds schaarser wordt, wor-
den de kavels ook steeds kleiner. Hier 
ligt dus een belangrijke taak wegge-
legd voor de gemeente om voldoende 
faciliteiten te voorzien waar kinderen 
kunnen spelen en ouders- grootouders 
elkaar kunnen ontmoeten.

Joël: Voor mij is de ontwikkeling 
van de KMO-zone Vlamingveld een 
mooie realisatie, in die zin dat het een 
goede oplossing vormt voor bedrijven 
die moeten herlokaliseren of  willen 
uitbreiden. Bovendien geeft het de 
nodige dynamiek aan de gemeente en 
creëert het ook bijkomende tewerkstel-
ling. Ook de inzet van onze partij voor 
het behoud van de open ruimte en 
het landelijk karakter van de gemeente 
vind ik belangrijk.

- Wat dient voor jou een prio-
riteit te worden in de volgende 
legislatuur? 
Annie: Een gemeente is voortdurend 
in beweging. Voor de dorpskern van 
Varsenare moet er een nieuwe strategie 
uitgedokterd worden. Het intensief  
gebruik van het SPC Hof  Ter Straeten 
en het huidige inbreidingsproject Ter 
Hauwe leiden tot een aanzienlijke toe-
name van het verkeer in de dorpskern. 
Een mobiliteitsstudie is hier noodza-
kelijk. 

Joël: In de voorbije legislaturen werden 
tal van grote projecten gerealiseerd. 

Georges Lievens, Joël 
Acke en Annie Vermeire-
D’hoedt zijn geen onbe-
kende in de Jabbeekse 
politiek. Hoe zijn zij in 
de politiek gerold en bij 
CD&V terechtgekomen?



Een belangrijke uitdaging is om de in-
frastructuur die er nu is en de aanplan-
tingen die her en der werden gereali-
seerd goed te blijven onderhouden. De 
gemeente moet er proper bij liggen. 
Mensen vinden dit heel belangrijk.

Georges: Ik sluit mij in belangrijke 
mate aan bij Joël. We moeten veel 
aandacht besteden aan een propere 
en nette gemeente. Mensen vinden 
dit vaak nog belangrijker dan de grote 
projecten. En versta mij niet verkeerd. 
Grote projecten zijn wel degelijk nood-
zakelijk voor de verdere ontwikkeling 
van de gemeente.

- Welke activiteiten heb je nog 
buiten de politiek?
Joël: Naast mijn beroep als landbouwer 
en mijn mandaat als gemeenteraads-
lid, ben ik tevens voorzitter van de 
Landelijke Gilde. Met deze vereniging 
proberen we voor een ruim publiek 
maandelijks een activiteit te organi-
seren. Daarnaast hecht ik vooral veel 
belang aan mijn familie. In de weinige 
vrije tijd die er daarnaast nog rest, kan 
ik genieten van een ritje met de fiets.

Georges: Het voetbal van Zerkegem is 
mijn passie. Ik ben er secretaris sinds 
1973. Daarnaast ben ik nog in tal van 
andere verenigingen actief. Ik help 
mee aan de organisatie van de Vlaamse 
Kermis, de Rommelmarkt, de Nieuw-
jaarsdrink,... Dit jaar zal ik mij ook 
inzetten voor diverse activiteiten in het 
kader van de herdenking van Romain 
Maes. Ik ben ook voorzitter van de 
vzw Sport en Ontspanning Zerkegem 
en breng ook maandelijks het informa-
tieblad sport en ontspanning Zerke-
gem uit.

Annie: Koken is voor mij een belang-
rijke hobby. Tijd vrijmaken voor de 
kleinkinderen. Je moet dit koesteren op 
het moment dat het er is. In de zomer 
tussen de landerijen fietsen en genie-
ten van het groeien en bloeien van 
de kleurrijke natuur. Ik ben actief  in 
diverse verenigingen. Eén evenement 
zou ik er toch willen uitpikken en dit is 

de jaarlijkse Hoeveverfraaiing. Met dit 
evenement brengen we de mensen van 
alle deelgemeenten samen en dit vind 
ik fantastisch. 

- Meestal hebben politici het 
druk, druk, druk, ... Heb je in de 
voorbije legislatuur de klok wel 
eens stilgezet en voor welke ge-
beurtenis en of feit was dit?
Annie: Ik zou iedereen aanraden om 
voldoende ruimte te maken voor zijn 
of  haar familie. Dit is te belangrijk om 
los te laten.

Joël: Voor mij was de geboorte van 
mijn eerste kleinkind een bijzonder 
moment om te koesteren.

Georges: Ik doe niets liever dan fiet-
sen. Als ik kan fietsen is dat voor mij 
hetzelfde als op reis gaan. Ik hoop dat 
ik dit nog lang kan en mag doen.

- Hoe probeer jij TUSSEN de 
mensen te staan en te weten te 
komen wat er in Jabbeke leeft?
Georges: Als er iets fout loopt, komen 
de mensen dit vanzelf  zeggen. Ik denk 
dat het belangrijk is om zoveel mo-
gelijk aanwezig te zijn in de gemeente 
zodat de mensen je kennen. Zo ont-
staat er ook een vertrouwensband. Ik 
probeer de mensen zo goed mogelijk 
verder te helpen met hun problemen 
die ze hebben en hen door te verwijzen 
naar de juiste instantie.

Annie: Je moet er zijn voor de mensen 
wanneer ze je nodig hebben. Hiervoor 
is het belangrijk dat ze je persoonlijk 
leren kennen. Het voeren van een 
aanwezigheidspolitiek is op lokaal vlak 
onontbeerlijk.

Joël: Het voeren van een aanwezig-
heidspolitiek is inderdaad belangrijk 
om te weten wat er leeft bij de bevol-
king. De persoonlijke contacten tijdens 
diverse evenementen leren je zaken op 
een andere manier te bekijken en daar 
ook rekening mee te houden bij het 
zoeken naar een oplossing.
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Bio Georges Lievens
69 jaar
Gehuwd met Rita Capelle
Vader van Tom
Gemeente- en OCMW-raadslid
Gepensioneerd arbeider

Bio Joël Acke
57 jaar
Gehuwd met Christiane Cobbaert
Vader van Karen, Jürgen en Kristel
Gemeente- en politieraadslid
Landbouwer

Bio Annie Vermeire – d’Hoedt
67 jaar
Gehuwd met Julien Vermeire
Moeder van Peter en An
Gemeente- en OCMW-raadslid
Landbouwster
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Pieter Vanhessche
(pieter_vanhessche@
hotmail.com)
www.jabbeke.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

BPA CENTRUM ZUID
Op de gemeenteraad van 6 februari 
2012 werden in het centrum van 
Zerkegem twee percelen grond ge-
ruild. Dit vormt de aanzet voor de 
verwezenlijking van het woonpro-
ject Mosselstraat-Sarkoheemstraat. 
Het domein zal nu voorzien worden 
van nutsleidingen en daarna kan 
de projectontwikkelaar een bouw-
vergunning aanvragen. Dit project 
zou finaal moeten resulteren in een 
aantal rijwoningen. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Siska Loyson, Burgemeester Daniël Vanhessche en 

Gemeenteraadslid Georges Lievens in het centrum van Zerkegem. De aanzet voor een 
nieuw woonproject werd gegeven in de gemeenteraad van 6 februari.

Dorpskernhernieuwing Stalhille
Recent werden, in opdracht van het 
gemeentebestuur, de werken aan-
gevat om de dorpskernhernieuwing 
van Stalhille te realiseren. Deze be-
schermde dorpskern wordt voorzien 
van nieuwe nutsleidingen, riolering, 
bredere voetpaden, een nieuw 
bovendek en nieuwe verlichting. 
Er worden ook verkeersremmende 
maatregelen getroffen door het aan-
brengen van asverschuivingen. Burgemeester Daniël Vanhessche, Schepen Geert Deprée, Gemeenteraadslid Annie 

d’Hoedt en Schepen Heidi Vanhaverbeke in de dorpskern van Stalhille. 

 Dienst bevolking voortaan open op maandagavond

Recent kwam er een aanpassing 
van de openingsuren van de dienst 
bevolking. De maandagavond blijft de 
dienst open tot 19u30. Hiermee wil 

het gemeentebestuur inspelen op de 
actuele noden. Burgers die zich niet 
kunnen vrijmaken tijdens de gewone 
openingsuren kunnen door deze rege-

ling vrij vlot documenten aanvragen 
of  ophalen. Anno 2012 is het vanzelf-
sprekend dat een modern bestuur een 
sterke klantgerichte reflex inbouwt. 


