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Dan toch geen paintball-terrein  
in oude loods 
De saga van het paintball-terrein dat het schepencollege in een oude 
militaire loods in de Stationsstraat wilde inrichten, lijkt eindelijk een 
conclusie te krijgen. In een brief aan de buurtbewoners liet de gemeente 
Jabbeke, bij monde van de burgemeester, weten dat nu en in de toe-
komst geen paintball gespeeld zal worden op het terrein. Een goede 
zaak vindt de N-VA, want dat is altijd ook ons standpunt geweest.

De (paint)bal ging vorig jaar aan het 
rollen toen N-VA-gemeenteraadslid Geert 
Orbie ontdekte dat er gedetailleerde 
gemeentelijke plannen waren om een ver-
vallen loods om te bouwen tot een ware 
schietstand met een nepoorlogsterrein. 

Bijna de voltallige buurt verzette zich 
hiertegen en richtte een actiecomité 
‘geen paintball in de Stationsstraat’ op. 
Het schepencollege bleef ondertussen 
herhalen dat elke beslissing absoluut niet 
definitief was, hoewel de meerderheid vol-
op probeerde om de bestemming van het 
terrein officieel te wijzigen om paintball 
mogelijk te maken.

Hierop diende Geert Orbie een voorstel 
in om dergelijke activiteiten te bannen uit 
gemeentelijke infrastructuur. De N-VA 
wou samen met de buurt op zoek gaan 
naar een positieve bestemming voor de 
vervallen loods. 

Achter de schermen kregen we steun 
hiervoor – zelfs van enkele schepenen – 
maar CD&V stemde wel unaniem tegen 
het voorstel. 

Waakzame oppositie en wakkere 
burgers zorgen voor ommekeer

Nu de bevoegde gemeentelijke commissie 
op haar beurt een negatief advies geeft 
voor het paintball en andere hinderende 
activiteiten op de site, verwijst het  
schepencollege de plannen definitief naar 
de prullenbak.

De N-VA is blij dat de schepenen eindelijk 
het licht hebben gezien, zelfs al gebeurde 
dat pas maanden nadat de N-VA haar 
voorstel deed. 

Dit dossier toont in ieder geval aan dat 
een waakzame oppositie, wakkere burgers 
en onafhankelijke experten  
voor een correcte  
beslissing kunnen  
zorgen.

Schepencollege 
speelt Sinterklaas

Het schepencollege hield de voorbije 
jaren de vinger stevig op de knip. 
Maar met de verkiezingen van 2018 
in zicht, lanceert en realiseert de 
gemeente plots allerhande projecten. 

Neem nu de vernieuwing van de 
kleedkamers en bar van het  
Bogaertstadion in Jabbeke. Omdat 
de huidige installatie inderdaad 
dringend aan vernieuwing toe was, 
stemde de N-VA ermee in hier een 
gemeentelijk budget voor vrij te 
maken. Een half miljoen om precies 
te zijn. Amper enkele maanden later 
vroeg het schepencollege dit bedrag 
op te trekken naar 750 000 euro. 
Daar gingen we nog in mee. Maar nu 
vallen er al offertes in de bus van 1,1 
miljoen euro!

De voetbalvereniging uit Varsenare 
merkte bovendien op dat ook hun 
club best een vernieuwd hoofdterrein 
kan gebruiken. In het kader van de 
gekende wafelijzerpolitiek tussen 
beide deelgemeenten, verklaarde 
de bevoegde schepen prompt dat 
ook dit aan de orde zal komen. Hier 
en daar nog wat eigen patrimonium 
verkopen en klaar is kees, redeneert 
de schepen. Alleen spijtig dat je dit 
maar één keer kan doen.

 Han Vermaut,  
gemeenteraadslid

 Geert Orbie,
fractieleider  
gemeenteraad 
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Gemeentefinanciën

Valt volle gemeentekas leeg de volgende jaren?
De gemeenteraad keek in juni het financieel eindresultaat van het boekjaar 2016 in. Het ziet eruit alsof we 
sinds 2014 gestaag een zwarte periode afsluiten. Al wijst de N-VA erop dat de gemeente waakzaam moet zijn 
om niet opnieuw in een zwart financieel gat te vallen.

De voorbije jaren werden lokale belastingen die in geen tijden 
geïnd waren als een uitzonderlijk verlies ingeboekt. Bovendien 
deden buitensporige investeringen niet alleen de schuldgraad 
ongezien stijgen maar ook de beschikbare eigen middelen tot een 
dieptepunt dalen. Een hoge brandweerfactuur deed de kosten 
eensklaps exploderen  en een vertraagde inning van de personen-
belasting zorgde voor heel wat minder inkomsten.

Positief resultaat verdoezelt structureel gebrek aan  
financiële planning

Het boekhoudkundig eindresultaat van 2016 is inderdaad  
positief. Voor het derde jaar op rij stijgt het overschot. Dit is 
hoofdzakelijk het resultaat van een stijging van de fiscale  
inkomsten en een daling van de werkingssubsidies van de ge-
meente. De in 2015 doorgevoerde belastingverhoging verklaart 
maar deels de stijging van de fiscale inkomsten. 

Die is vooral het gevolg van een vervroegde inning van de  
personenbelasting door de federale overheid. Een tijdelijke  
meevaller, want Jabbeke zal dit effect de komende jaren niet  
voelen, met minder fiscale inkomsten als gevolg.

Hoewel de belangrijkste kosten verhogen, daalt het geheel aan 
gemeentelijke kosten in 2016. Dit is onder meer te wijten aan 
het niet betalen van de brandweerfactuur voor de jaren 2011 
tot en met 2014. De gemeente gaat immers niet akkoord met de 
berekening. Als dit beroep verworpen wordt, dan zal de totale 
brandweerfactuur in 2017 meer dan waarschijnlijk oplopen tot 
1,3 miljoen euro.

Alhoewel de gemeente eind 2016 ongeveer 6,8 miljoen euro in kas 
had, werd dit niet gebruikt om de leninglast verder af te bouwen. 
Die leningslast bedraagt nog steeds meer dan 23 miljoen euro. 
Met de lokale verkiezingen voor de deur zorgde men  
klaarblijkelijk voor een oorlogskas om de nakende  
vloed aan investeringen te financieren.

Structurele ingrepen zijn kortom dringend nodig om  
voor een échte positieve kentering te zorgen in de 
gemeentefinanciën. Want als Jabbeke dit en 
volgend jaar zo hard blijft investeren, dan zou  
de gemeentekas weldra wel 
eens op droog zaad kunnen 
komen te zitten.

N-VA wil tijdelijke natuur op braakliggende bedrijfsterreinen
In Vlaanderen ligt er zo’n 17 000 hectare industrie- en bedrijvengebied braak. Een gigantische 
oppervlakte. Vaak worden die terreinen met onkruidverdelgers behandeld. Maar zouden we die 
terreinen niet beter tijdelijk met natuur invullen, vraagt de N-VA zich af.

De Philipssite in Turnhout kan als voorbeeld dienen. Daar wordt braakliggende bedrijfsgrond 
tijdelijk omgevormd tot natuurgebied: een primeur voor Vlaanderen. De directie van Philips kreeg 
de garantie dat de natuur verwijderd mag worden als er straks weer nood is aan nieuwe bedrijfs-
grond. In ons vorig nummer pleitte provincieraadslid Tijl Waelput al voor het tijdelijk benutten 
van braakliggende terreinen door bijvoorbeeld de aanplant van korte-omloophout dat als biomassa 
gebruikt kan worden.

 Han Vermaut, 
gemeenteraadslid
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Ook Jabbeke sluit zich aan bij BE-alert
In juli publiceerden wij op onze Facebook-pagina een oproep aan het  
gemeentebestuur om snel werk te maken van de aansluiting op BE-alert.  
Dat is een federaal systeem dat inwoners snel informeert in noodsituaties. 
N-VA-provincieraadslid Kurt Himpe achterhaalde immers dat onze  
gemeente één van de weinigen in onze regio was die nog niet was aangesloten. 
Onze oproep viel niet in dovemansoren. Jabbeke sloot zich in september  
aan bij BE-alert.

Midden juni lanceerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon het project BE-alert.  Dit is een unieke technologie voor de 
steden en gemeenten, de gouverneur en de nood- en interventiediensten om de bevolking te alarmeren. 

“Steden en gemeenten die intekenen op BE-alert kunnen de inwoners en iedereen die zich in de buurt van een  
incident bevindt, verwittigen via sms. Uiteraard kan het systeem maar optimaal werken als zoveel mogelijk  
inwoners zich registreren via www.be-alert.be”, zegt provincieraadslid Tijl Waelput. “Hierbij doen wij dan  
ook een warme oproep aan iedereen om dit te doen.”

Gemeenteraadslid Geert Orbie drong er onlangs, tijdens een voorbereidende 
commissie van de gemeenteraad, op aan om de aansluiting bij BE-alert snel in orde 
te brengen. Hij kreeg ondertussen van de gemeentesecretaris de bevestiging dat de 
gemeente begin september heeft ingetekend.

N-VA Jabbeke: actief in uw gemeente

 Binnenkort kan onze gemeente 
de inwoners snel informeren bij 
noodsituaties.

 Tijl Waelput 
Provincieraadslid

Samen met mandatarissen van de 
omliggende gemeenten zetten onze 
bestuursleden de Vlaamse Feestdag 
in de kijker op de plaatselijke markt.

De Vlaamse Feestdag werd 
gevierd in Snellegem. 
Gemeenteraadslid Han 
Vermaut en senator Pol  
Van Den Driessche spraken 
er de aanwezigen toe.

N-VA Jabbeke mobiliseerde in juni leden en geïnteresseerden voor een informatieavond over 
landbouw met Kamerlid Rita Gantois (N-VA) in zuivelboerderij Baliehof in Zerkegem.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


