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Lokale economie: Jabbeke bij slechtste leerlingen
Eind augustus publiceerde de krant Het Nieuwsblad de resultaten van een vergelijkend onderzoek waarbij 
het ondernemingsklimaat van alle Vlaamse gemeenten werd doorgelicht. Zoals we ondertussen al wel  
gewend zijn (zie doorlichting schuldgraad per gemeente) valt Jabbeke weer op in negatieve zin. 

Onze gemeente haalt met 4/10 een onvoldoende en staat op een 
kaart van Vlaanderen rood ingekleurd. Sterker nog, in heel de 
provincie zijn er slechts drie gemeenten die het slechter doen dan 
Jabbeke. Alleen al het hebben van een schepen van Lokale Eco-
nomie en het organiseren van een overleg met de ondernemers, 
levert telkens een punt op. Gelukkig wordt er niet inhoudelijk 
beoordeeld, anders waren we helemaal het kneusje van de klas.

Als oppositie kan men zich vrolijk maken over deze slechte  
cijfers, die nogmaals aantonen dat het schepencollege een  
barslecht parcours rijdt. Goed bestuur is nu eenmaal iets anders 
dan met de regelmaat van de klok gesjerpt op de foto te staan  
bij huwelijksverjaardagen, eerste steenleggingen en vinken- 
zettingen. De cijfers van deze doorlichting en meer nog de trieste 
realiteit die erachter schuilgaat is voor de N-VA alles behalve een 
bron van vermaak. 

Al in ons verkiezingsprogramma wezen we op de noodzaak om 
Jabbeke ondernemersvriendelijker te maken. Een ambtenaar 
specifiek en uitsluitend bevoegd voor lokale economie; gerichte 
stages van deze ambtenaar bij Jabbeekse KMO’s om de lokale 
realiteit te leren kennen; een ondernemersloket; maximale  
digitalisering van administratieve verplichtingen; stimuleren 
van integratie en versterking van de verschillende organisaties 
voor lokale economie. Dit alles vormt een greep uit onze  
voorstellen. Bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan  
voor de gemeente hebben we die herhaald, maar ze vonden geen 
gehoor bij de meerderheid. 

Het gaat echter verder. Jabbeke vormt geen eiland en vele andere 
gemeenten kennen dezelfde uitdagingen. Een schepen van 
Lokale Economie dient studiewerk te verrichten en opleidingen, 
congressen en workshops te volgen over hoe je als gemeente 
omgaat met uitdagingen als commerciële leegstand in de dorps- 
kernen, het fenomeen van baanwinkels en hun impact op de  
lokale handelaars, toegankelijkheid en parkeerbeleid,  
e-commerce en noem maar op.

“Als het goed gaat met de lokale economie, gaat het 
goed met de gemeente. Deze simpele waarheid is 
nog niet tot het Jabbeekse bestuur doorgedrongen. 
Spijtig, want onze ondernemers en onze gemeente 
verdienen beter.” 
Fractieleider gemeenteraad Geert Orbie

N-VA Jabbeke wenst iedereen 
sfeervolle kerstdagen en een 
fantastisch 2017!
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N-VA wil geen roze, 
maar paarse  
vuilniszak
In enkele gemeenten werden de af-
gelopen maanden tests doorgevoerd 
om ook andere soorten plastic in  
te zamelen die niet in de blauwe  
PMD-zak mogen (zoals botervloot-
jes, yoghurtpotjes en plastic zakken). 

Er zijn twee opties: naast de zakken voor 
restafval en de blauwe PMD-zak een bijko-
mende roze zak voor andere plasticsoorten 
of de PMD-zak vervangen door een paarse 
P+MD-zak, waarin alle plastics verzameld 
mogen worden. 

De minister van Leefmilieu pleitte onlangs in het Vlaams 
Parlement voor de invoering van een bijkomende roze 
zak. De N-VA vind dat geen goed idee. Wij willen het 
simpel houden voor de bevolking met één zak voor 
alle plastic afval. Dat biedt de grootste kans op succes 
en  de gemeenten worden niet op hogere kosten 
gejaagd door een extra ophaling (zoals in Mechelen 
waar dat systeem 100 000 euro extra belastinggeld 
kost).

Zet uw schouders onder 
N-VA Jabbeke!
Meer weten over onze werking in Groot-Jabbeke? 
Lid worden van N-VA Jabbeke? Zelf ideeën om ge-
stalte te geven aan het beleid van onze gemeente? 

Laat het ons weten! Jabbeke is van u. Help mee om er 
een nog mooiere en aangenamere plek van te maken 
om te wonen en te werken.

Afslanking provincies 
goedgekeurd
Het Vlaams Parlement heeft het ontwerp 
van decreet over de afslanking van de 
provincies goedgekeurd. Er zijn te veel 
verschillende bestuursniveaus met dezelf-
de taken bezig. De N-VA wil een kleinere, 
slagkrachtigere overheid met sterke lokale 
besturen en een sterk Vlaanderen. Het 
afslanken van de provincies kadert vol-

ledig in dat streven.Vanaf 1 januari 2018 
zullen de provincies zich concentreren op 
hun grondgebonden bevoegdheden zoals 
economie, landbouw, ruimtelijke orde-
ning, toerisme, milieu, waterbeheersing. 
Persoonsgebonden en culturele bevoegd-
heden zoals welzijn, jeugd, cultuur en 
sport worden dan samen met de midde-
len, het personeel en de infrastructuur 
overgeheveld naar de lokale besturen en/
of de Vlaamse overheid. Minder taken 

betekent ook dat er minder financiële 
middelen nodig zijn. Daarom komt er 
geen verdoken belastingverhoging.  
Het decreet regelt ook rechts-
zekerheid voor het over te 
dragen personeel, dat 
uitgebreide waarbor-
gen geniet.

Piet Berton
OCMW-raadslid Contacteer ons  

bestuurslid:

Veronique 
Declerck

Dorpsstraat 21A, 
8490 Jabbeke

Tel. 0474/92 11 90

veronique.
declerck@n-va.be

Plastic dopjes welkom!
Help mee de afvalberg te verkleinen. Plastic dopjes van o.a. frisdrank-
flessen en drankkartons kunnen worden gerecycleerd tot paletten. 
Bovendien steunt u er een goed doel mee zonder dat het u geld kost. 

Hoeve De Hagepoorter in Zerkegem is een inzamelpunt voor plastic  
dopjes ten voordele van het centrum voor blindengeleidehonden in  
Koksijde. Aan de ingang staat een ton waar u uw dopjes kunt deponeren.  
Wij bezorgen ze aan het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden  
in Koksijde (www.vriendenderblinden.be).

OCMW-contract op maat bevordert  
maatschappelijke (her)integratie
Sinds september 2016 moet iedere nieuwe begunstigde van  
een leefloon een Geïndividualiseerd Project voor 
Maatschappelijke Integratie (GPMI) ondertekenen.  
Vroeger was dat enkel verplicht voor leefloners jonger 
dan 25 jaar. Daarnaast geldt het nu ook voor alle erkende 
vluchtelingen en subsidiair beschermden. 

Zo heeft het OCMW een belangrijk instrument voor 
begeleiding, responsabilisering en activering in handen. Bij 
niet-naleving van dit contract worden sancties zoals schorsing 
voorzien. Het doel is altijd de maximale maatschappelijke 
integratie, een verhaal van rechten én plichten.

Gemeenschapsdienst als voorwaarde voor leefloon
Nieuw is ook dat men bereid moet zijn om gemeenschapsdienst 
te verrichten om in aanmerking te komen voor een leefloon. 
Hiermee wordt ook de werkbereidheid getoetst. Is een sociale 

tewerkstelling nog niet haalbaar of heeft de 
OCMW-cliënt de pensioenleeftijd al bereikt, dan 
kan gemeenschapsdienst hem of haar opnieuw 
een gevoel van eigenwaarde geven en 
sociale contacten helpen behouden. De 
opname van gemeenschapsdienst in de 
wetgeving is er gekomen dankzij de N-VA.

Eernegemweg: slechte  
communicatie bemoeilijkt  
goede oplossing
Met de regelmaat van de klok signaleren Jabbeekse burgers 
hun bezorgdheid in verband met de snelheid van auto’s 
in de Eernegemweg, de hoofdstraat van de deelgemeente 
Snellegem. Reeds geruime tijd was ook de basisschool De 
Loopbrug vragende partij voor een veiligere oversteek-
plaats voor kinderen die deze straat dienen over te steken. 

Na uitgebreid overleg met verschillende partijen werd in 
juni in de gemeentelijke verkeerscommissie, waar ook 
N-VA vertegenwoordigd is, het ontwerp goedgekeurd.  
Een voorstel om ook de parkeerstroken in de Eernegem-
weg herin te richten, om enerzijds het doorgaande verkeer 
te vertragen en anderzijds een maximale parkeergelegen-
heid te creëren voor inwoners en klanten van de lokale 
handelaars, kreeg ondertussen ook positief advies. Aan 
de hand van een proefopstelling zal men de impact op 
verkeer en omwonenden meten. Tot daar alles in orde. 

Spijtig genoeg heeft de bevoegde schepen nagelaten een en 
ander te communiceren naar de bewoners van de Eerne-
gemweg over de nieuwe oversteekplaats. Zo vreesden een 
aantal handelaars voor een inkomensderving door  
de veranderde situatie. Met de voorgestelde parkeer- 
stroken, die voldoende parkeergelegenheid garanderen,  
is deze bezorgdheid van de baan. Toch had een goede  
communicatie dit kunnen voorkomen.

“In navolging van een reeds goedgekeurd N-VA-voorstel 
om bij verkeerswerken de omwonenden tijdig te verwit-
tigen, zullen wij nu voorstellen om hetzelfde te doen bij 
wijziging van de verkeerssituatie”, besluit Geert Orbie.

 Eén adres voor 
plastic dopjes:
Hoeve De Hagepoorter  
(Krakeelstraat 2,  
8490 Zerkegem).

“Het is ondertussen bijna tien jaar geleden dat ik gekozen heb om lid te 
worden van N-VA. Dit vanuit mijn overtuiging dat onze samenleving 
het beste gediend is met een onafhankelijke Vlaamse staat. 

Een Vlaamse staat ten dienste van de  
bevolking, zonder compromissen te moeten 
sluiten met andere landsdelen en zonder 
een permanente geldstroom van Vlaande-
ren naar een bodemloze put. De N-VA staat 
voor het bekomen van Vlaamse onafhanke-
lijkheid via een onafhankelijkheidsevolutie 
en met de nodige aandacht voor sociale en 

economische noden. De N-VA staat voor 
een beleid met een langetermijnvisie, 
ook hier bij ons in Groot-Jabbeke. Geen 
beleid ten behoeve van een verzuilde 
achterban, geen beleid van verkiezing 
tot verkiezing met als enige doel te 
klinken op het feit dat het postje terug 
is veiliggesteld.”

ondervoorzitter Jonas Vanthuyne
In de kijker

  Gehuwd met Sigrid De 
Jonckheere

  Twee kinderen:  
Marie-Alix (4 jaar) en 
Cilou (2 jaar)

  Woont al vijf jaar in  
Varsenare

jonas.vanthuyne@n-va.be

Jan Talloen
Gemeenteraadslid

Tijl Waelput
Provincieraadslid (N-VA)
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

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:     /     /


