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WEST-VLAMINGEN OP KOERS:  
INFOAVOND OVER LANDBOUWBELEID
Volksvertegenwoordiger Rita Gantois komt ons vertel-
len over het werk dat ze in Brussel verricht en over het 
landbouwbeleid op Vlaams, Europees maar vooral op 
federaal niveau. Rita runt samen met haar man een land-
bouwbedrijf in Koksijde en spreekt dus vanuit de praktijk. 
Afspraak op woensdag 7 juni 2017 om 19.30 uur in de 
zuivelboerderij Baliehof, (Gistelsteenweg 577 in Zerkegem) 
voor een leerrijke en gezellige avond. Iedereen welkom!

“Uit electorale angst 
kiezen voor de status 
quo zonder overleg,  
zeker niet met de  
oppositie, is een oud 
Jabbeeks CD&V- 
recept.”
Fractieleider gemeenteraad  
Geert Orbie

Goed besturen vraagt moed
Jarenlang onafgebroken aan de macht zijn, leidt ertoe dat men de regels vaak aan zijn laars lapt. Ook het 
Jabbeekse bestuur is in dit bedje ziek. De aanpak van de geplande vernieuwing van de Dorpsstraat in  
centrum Jabbeke is daar een voorbeeld van.

Beperkte inspraak
De normale aanpak voor grote infrastructuurwerken verloopt 
als volgt: principiële goedkeuring in de gemeenteraad, ontwerp, 
bespreking in de gemeentelijke verkeerscommissie, finale goed-
keuring in gemeenteraad en tenslotte communicatie naar de 
pers. De gemeentelijke verkeerscommissie is hierbij belangrijk, 
aangezien daar de oppositie voor de eerste maal inzage krijgt in 
het ontwerp en de kans krijgt om opmerkingen te maken. Een 
gezonde democratische instelling zou de oppositie nog vroeger 
in het proces kunnen betrekken. Dit is in Jabbeke echter een 
naïeve wens.

Goedkeuring na ondertekening aankoopakte
Als je beschikt over een ja-knikkende meerderheid op de ge-
meenteraadsbanken, is het blijkbaar niet nodig om de democra-
tische procedures te volgen. De N-VA vernam via de pers dat het 
schepencollege zijn handtekening had gezet onder de aankoop-
akte van een huis in de Dorpsstraat. Het slopen van dit huis moet 
in de toekomst toelaten om een doorsteek te realiseren vanuit 
de Koffiestraat naar de Dorpsstraat en zorgen voor bijkomende 
parkeergelegenheid. Bovendien kreeg de pers ook foto’s van de 
bevoegde schepen. Deze bleken uit het dossier van het ontwerpbu-
reau te komen dat noch aan de leden van de verkeerscommissie, 
noch aan de gemeenteraad werd bezorgd. Pas na de berichtgeving 
in de pers werd aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd voor 
de aankoop van het huis en dit nog voordat het dossier van de 
Dorpsstraat door de verkeerscommissie werd behandeld.

Gebrek aan visie en ambitie
Nadat anderhalf jaar geleden in de pers werd gezegd dat de 
mogelijkheid van eenrichtingsverkeer onderzocht werd, volstond 
het mondelinge protest van een aantal handelaars bij een paar 
schepenen om dit idee definitief te begraven. In het gedeelte 
tussen de kerk en de Gistelsteenweg is de Dorpsstraat bijzonder 
smal voor tweerichtingsverkeer én parkeergelegenheid. Zeker 
als de lijnbussen langsrijden, zullen er zich, ook in de toekomst, 
problemen blijven voordoen. Besturen en beslissen vraagt moed 
en de kunst om via dialoog mensen te overtuigen dat verande-
ring ook verbetering kan betekenen.
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Iedereen welkom op ons lentefeest!

Geniet van paella en interessante gastsprekers
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De meerjarenbegroting werd eind 2013 al opgemaakt voor de periode 2014-2019. De twee belangrijkste 
beleidsdoelstellingen waren het beperken van de personeelskosten en het beheersen van de gemeentelijke 
schulden. In de gemeenteraad van december 2016 legde men een aantal aanpassingen voor ter goedkeuring. 
De twee vooropgestelde doelstellingen worden allesbehalve gehaald. Schulden blijven zich opstapelen en de 
meerderheid houdt de personeelskosten onder controle door de belastingen te verhogen. 

Verhoging belastingen
De eerste doelstelling is zodanig opgesteld dat wanneer de  
kosten uit de hand dreigen te lopen, de doelstelling toch haal-
baar blijft door de ontvangsten (de belastingen) te verhogen. Dit 
jaar zien we de personeelskosten oplopen tot 4,4 miljoen euro. 
Dit is bijna 500 000 euro meer dan in 2014.  Maar dankzij de 
verhoging van de belastingen is de verhouding personeelskost 
ten opzichte van de ontvangsten nog altijd in orde.

Schulden nog steeds torenhoog
Wat betreft de afbouw van onze schulden, haalt Jabbeke de 
doelstelling wel. De schulduitgaven zijn gehalveerd tot 3,4 mil-
joen euro. Uiteraard is dit ook wel te danken aan de lage rente 
van de aangegane leningen. Toch behoren we niet tot de beste 
leerlingen van de klas. De schuld van onze gemeente is nog 
steeds torenhoog. Het bestuur slaagt er jaar na jaar niet in om 
een belangrijke schuldafbouw te verwezenlijken. Bij het voltooi-
en van het Sport en Cultuur Centrum in Jabbeke in 2012 werd 
gedacht de schuld van 30 miljoen euro tegen 2016 te kunnen af-
bouwen tot 19 miljoen euro.  Deze prognose moest het bestuur 
al snel bijstellen tot 26 miljoen euro in 2016. Vandaag wordt de 
meerjarenbegroting voor het derde jaar op rij terug aangepast 
en weet de N-VA wel beter. De schuld is nog steeds 27,5 miljoen 
euro en zal in 2019 zeker nog de 25 miljoen euro benaderen. 

Afbouw schuld?
Cruciaal zijn uiteraard de eenmalige inkomsten uit de verkoop 
van eigen patrimonium en de drie grote projecten Varsenare 
Noord, de ambachtszone Stationsstraat en het inbreidings-

project in Jabbeke Centrum. De planning van deze projecten 
verloopt al enkele jaren chaotisch. Varsenare Noord en de am-
bachtszone Stationsstraat hadden al inkomsten moeten genere-
ren in 2015 en 2016. Het inbreidingsproject in Jabbeke Centrum 
had verwezenlijkt moeten zijn in 2016. Vooraleer dergelijke 
projecten geld in het laatje brengen moet eerst geïnvesteerd 
worden. De verwachte inkomsten zullen dus slechts 3,7 miljoen 
euro bedragen. 

Vermindering is mogelijk
De N-VA heeft berekend dat met de geplande verkoop van 
eigendommen en zonder nieuwe vertragingen de schuld met 
minstens 5,5 miljoen euro kan verminderd worden de volgende 
drie jaar. Alleen ziet men dat in onze gemeente blijkbaar anders. 
Het bestuur neemt eerst nog bijkomende leningen op en zal er 
de komende drie jaar 5 miljoen euro extra investeren. We weten 
al langer dat het verkiezingsmoment een belangrijke rol speelt in 
het investeringsbeleid van het schepencollege.  
Ook deze keer is dat niet anders.

“Dit bestuur streeft niet naar 
maximale welvaart voor onze 
burgers, maar enkel naar het 
maximale eigen voordeel.”
Gemeenteraadslid Han Vermaut

Financiën nog steeds niet onder controle

 De evolutie van de gemeentelijke schuld in Jabbeke.
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Blijft u ook  
betalen?
Opnieuw geniet Jabbeke de trieste eer 
om bovenaan te prijken in een lijst 
waar elke gemeente liever onderaan 
zou staan. Van alle gemeenten is  
Jabbeke namelijk net geen kampioen in 
het behalen van inkomsten uit  
belastingen. Van 2008 tot 2015 haalde 
de meerderheid 35 procent meer  
inkomsten uit belastingen. Enkel  
Oostkamp deed ‘beter’. 

De bevoegde schepen legde uit dat de stijging 
de oorzaak is van het hoger aantal inwoners. 
Volgens haar draait de economie opnieuw en 
hebben de mensen dus ook meer inkomsten. 
Tussen 2008 en 2016 is de Jabbeekse bevolking 
inderdaad gestegen met 187 inwoners. Het 
gemiddeld inkomen per inwoner is gestegen 
van 16 840 euro in 2008 tot 20 806 euro in 2014 
of een toename van 23 procent. Tot zover is de 
schepen juist. De Jabbekenaar heeft dus hard 
gewerkt de laatste jaren.

Een halve waarheid is echter erger dan een  
hele leugen. Van de verhoging van de gemeente- 
belastingen in de loop van deze en vorige legis-
laturen, als bron van toegenomen inkomsten, 
rept ze met geen woord. “Het geld waarmee 
het schepencollege de laatste twee jaar van 
deze legislatuur grote sier gaat maken, zodat u 
opnieuw braaf voor hen stemt, komt heus niet 
uit de lucht gevallen. Neen, het komt uit onze 
zakken”, benadrukt fractieleider Geert Orbie.

Hout is nieuwe goud
Provincieraadslid Tijl Waelput pleit voor meer groene energie 
in West-Vlaanderen. In de gebouwen van het nieuwe provinciaal 
domein De IJzerboomgaard in Diksmuide zal de verwarming en 
productie van sanitair warm water gebeuren met houtsnippers 
als brandstof. Tijl Waelput vroeg om deze vorm van CO2-neutrale 
verwarming te onderzoeken. 

Door het gebruik 
van hout in deze 
vorm (houtsnip-
pers) te stimu-
leren, geven we 
opnieuw een eco-
nomische waarde 
aan houtkanten, 
heggen en knot-
bomen. Als het 
beheer daarvan 
doordacht gebeurt, 
heeft dat zeer 
positieve gevolgen 
voor de biodiversi-
teit en de erosiebe-
strijding. En ons landschap zou weer zoveel mooier ogen waardoor de belevenis-
waarde en dus het toeristisch potentieel van het platteland er wel zou bij varen. 
Ook braakliggende industrieterreinen en bouwgronden zouden in afwachting 
van hun bestemming met korte-omloophout kunnen beplant worden en zo een 
rendement geven voor de eigenaar en tegelijk een tijdelijke bijdrage leveren aan 
ons milieu.

Tijl Waelput vraagt dat openbare besturen het voorbeeld zouden geven en voor 
elk nieuw project deze vorm van verwarming en productie van sanitair warm 
water zouden opnemen in de voorstudie. Ook in Jabbeke is heel wat snoei-
hout van het openbaar domein en van o.a. het beheer van het natuurgebied 
Vloethemveld beschikbaar. De gemeentefinanciën zouden er ook voordeel 
kunnen uithalen.

N-VA-provincieraadsleden schenken presentiegeld aan goed doel
De N-VA-provincieraadsleden hebben aan de deputatie gevraagd om voor de Rede van de Gouverneur geen presentiegeld uit te 
keren, omdat wij dit niet beschouwen als een echte vergadering. De meerderheidspartijen gingen daar niet op in en realiseren zo geen 
besparing van 12 500 euro. Daarom heeft de N-VA, samen met de provincieraadsleden van Groen, beslist om ons presentiegeld aan 
een goed doel te geven. Aangezien deze vergadering over veiligheid ging, heeft men besloten om het geld aan de vereniging ‘Ouders 
van Verongelukte Kinderen’ te schenken. Deze vereniging ondersteunt mensen die geconfronteerd worden met één van de ergste 
situaties waar men als ouder kan in terecht komen: de dood van een kind.

 Jabbeeks provincieraadslid Tijl Waelput en collega’s overhandigen cheque aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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