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Denkoefening fusies gemeenten maken

Toen ik in de lagere school zat, leerden 
wij, dat het West-Vlaamse Zoutenaaie de 
kleinste gemeente van het land was. Er 
waren toen 39 inwoners. Ondertussen is 
Herstappe in Limburg met minder dan 
100 inwoners de kleinste gemeente. 

Maar dat heeft alles te maken met het feit 
dat dit piepkleine dorp taalfaciliteiten 
heeft voor Franstaligen en daarom niet 
met de omliggende gemeenten kan fusi-
oneren. De wereld verandert, de overheid 
neemt steeds meer taken waar die steeds 
ingewikkelder worden. Een efficiëntere 
organisatie van de staat dringt zich op. In 
1977 vond een gigantische fusiegolf plaats: 
2 359 gemeenten werden teruggebracht 
naar 596. Er was toen behoorlijk wat 
protest. De meerderheid van de inwoners 
was toen nog geboren en getogen in haar 
gemeente en identificeerde zich er sterk 
mee. Bovendien werden sommige fusies 

doorgedrukt met het oog op het behoud 
of potentieel veroveren van partijpolitieke 
meerderheden. Ook nu denkt men na over 
het vormen van grotere entiteiten. Maar 
ook deze keer treedt partijpolitiek belang 
op de voorgrond. Er heerst bij bepaalde 
partijen angst om lokaal macht te verlie-
zen. Maar is dat een goede langetermijn-
visie ten dienste van de burger? In 2014 
publiceerde het onderzoeksinstituut Vives 
van de universiteit Leuven een kaart met 
gemeenten die het beste zouden fusione-
ren (zie afbeelding). Voor Jabbeke stelt 
men een fusie met Zuienkerke, Brugge en 
Damme voor. Maar er zijn nog andere op-
ties. Op dit ogenblik moedigt de Vlaamse 
Regering vrijwillige fusies aan met een 
beloning voor de gemeentekas: 500 euro 
schuldovername per inwoner. In Lim-
burg en Oost-Vlaanderen denken enkele 
gemeenten hier ernstig over na.

Jabbeke onder 
water?

Blijft de zeespiegel stijgen? 
Komen er meer overstromingen? 
Rijden er binnen 15 jaar nog 
dieselauto’s of loopt Vlaanderen 
straks onder (zee)water? 

Vlaams Parlementslid Wilfried 
Vandaele is de klimaatspecialist 
bij de N-VA. Door de jaren heen 
drukte hij zijn stempel op het 
Vlaamse milieubeleid en lag hij 
mee aan de basis van een aantal 
internationale milieuprojecten.

Wilfried Vandaele komt tekst en 
uitleg geven over het klimaatpro-
bleem: over de oorzaken en de 
gevolgen van de opwarming van 
de aarde, en over de mogelijke 
oplossingen. 

Welke maatregelen nemen we nu 
al en wat moet er nog gebeuren? 
Hij licht ook een tip van de sluier 
op over het politieke getouwtrek 
achter de schermen.

Maandag  

14 november
20 uur. 

Café ’t Klein Risico

Eernegemweg 88 

Snellegem

“Moeten we in Jabbeke niet ook eens de oefening maken? 
Vroeg of laat komen die fusies er toch en dan kunnen we zelf 
niet meer kiezen met wie we in zee gaan.”

Tijl Waelput, voorzitter
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De MUG-helikopter 
ligt na aan het hart

Misschien heeft u de MUG-helikopter al eens zien overvliegen of landen in Jabbeke. West-Vlaanderen is de 
enige provincie die –al sinds 1986- beschikt over een helikopter voor snelle interventies. Bezieler van dit 
project was de in 2014 overleden Dr. Eric Gheeraert, oud-provincieraadslid en vele jaren burgemeester van 
Snellegem en nadien Groot-Jabbeke. De MUG-helikopter heeft zijn standplaats in het AZ St-Jan in Brugge 
en voert jaarlijks 650 opdrachten uit, dat is acht procent van alle MUG-uitrukken in de provincie.

Het operationeel houden van de helikopter 
kost ongeveer 550 000 euro per jaar. Het 
is elk jaar opnieuw een uitdaging voor de 
vzw Instituut voor Medische Dringende 
Hulpverlening om de financiering rond te 
krijgen. 25 procent wordt gedekt door de 
bijdrage van de getransporteerde patiënten, 
maar de hogere kost voor het inzetten van 
de helikopter ten opzichte van de gewone 
MUG, draagt de patiënt niet. Zowel de 
provincie West-Vlaanderen (ongeveer  
20 procent), de meeste gemeenten en 
enkele sponsors betalen een bijdrage.  
Het gemeentebestuur van Jabbeke betaalt  
elk jaar 36 eurocent per inwoner  
(3463,75 euro in 2015 ). Ook verschillende 
gemeenten in Oost-Vlaanderen en Zeeland 

betalen hun bijdrage. We voelen dan 
ook plaatsvervangende schaamte als we 
zien, dat er in onze provincie steden en 
gemeenten zijn die weigeren de bescheiden 
bijdrage te betalen. Uiteraard wordt, 
ondanks deze onsolidaire houding,  
ook hun bevolking bediend door de  
MUG-helikopter. 

Meer weten? 
Lees er alles over op de website  
van het Instituut voor Medische  

Dringende Hulpverlening:

www.imdh.eu.

  N-VA-provincieraadsleden samen met parlementsleden op werkbezoek bij de MUG-helikopter: Luc Coupillie, Tijl Waelput, Jan Van Meirhaeghe 
en Marleen De Mulder.

  Een overzicht van het aantal interventies 
met de mug-helikopter. Hoewel sommige 
gemeenten en steden geen bijdrage leveren, 
profiteren ze wel mee.

Volkstuintjes in Jabbeke?

Jan diende maanden geleden 
al bij de bevoegde schepen een 
kant-en-klaar pilootvoorstel 
in om ook in onze gemeente 
een project op te starten. In 
zijn voorstel wees Jan op de 
subsidiemogelijkheden bij de 
Vlaamse Landmaatschappij 

en het Agentschap Natuur 
en Bos. Bij beide instanties 
konden subsidies worden 
bekomen als het project vóór 
30 september werd ingediend. 
Het bestuur talmde echter en 
ontloopt hiermee belangrijke 
fondsen. 

Gemeenteraadslid Jan Talloen (N-VA) overtuigde 
de meerderheid om werk te maken van de aanleg 
van volkstuintjes. Er zijn namelijk steeds meer 
mensen in Groot-Jabbeke die geen plaats hebben 
voor een eigen moestuin. 

De Vlaamse overheid doet haar 
intrede in het beheer van het  
Permekemuseum. Om de verschil-
lende overheden efficiënter te laten 
werken, worden bepaalde bevoegd-
heden van de provincies overgeno-
men door ofwel de gemeenten of  
de Vlaamse overheid. 

In dit geval vervangt Vlaanderen binnen-
kort het provinciebestuur in de in 2010 
opgerichte vzw MuZee waarvan het  
Permekemuseum in Jabbeke en het  
Ensorhuis in Oostende deel uitmaken.. 

De gemeente Jabbeke had ook zelf het beheer 
van het museum kunnen overnemen.  
Maar het bestuur heeft deze piste niet  
onderzocht en geen initiatief genomen.  
De schepen van Cultuur moest zelfs van 
Geert Orbie, N-VA-fractieleider in de  
gemeenteraad, het nieuws over het  
gewijzigde beheer vernemen.

Talent in bestuur  
N-VA Jabbeke
Elisa Desender gaf in september en oktober in de 
Krant van West-Vlaanderen, rubriek ‘Hart op de 
Tong’, haar mening over allerlei onderwerpen. 
Elisa is parlementair medewerker van Vlaams 
Parlementslid Ann Soete (N-VA) en secretaris van 
onze plaatselijke afdeling.

Toekomst Permekemuseum 
gewaarborgd

“Het bestuur moest van de N-VA 
vernemen dat de Vlaamse overheid 
nu instaat voor het beheer van het 
Permekemuseum.”

Geert Orbie, fractieleider
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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:     /     /


