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Jabbeke dooft straatverlichting
Samen met een aantal buurgemeenten wil Jabbeke twintig procent minder CO2 uitstoten tegen 2020. De gemeenteraad keurde 
daarom een initiatief goed om in grote delen van de gemeente de openbare verlichting te doven op maandag-, dinsdag-, woens-
dag- en donderdagnacht tussen 23.30 uur en 4.30 uur. In de centra van alle deelgemeenten, de verbindingswegen tussen de 
diverse deelgemeenten, de gevaarlijke kruispunten en langs gewestwegen blijft de straatverlichting wel branden. .

Studies tonen aan dat het doven van de straatverlichting geen negatieve impact heeft op criminaliteit en verkeersveiligheid. Wel 
neemt de lichtvervuiling en onze CO2-voetafdruk stevig af. Bovendien bespaart Jabbeke 40 000 euro per jaar op de energiefactuur. 
Niets dan goed nieuws dus. Maar …

Het gemeentebestuur kondigde de maatregel niet alleen erg laat aan, maar deed dat ook alleen op de website.  
Veel inwoners schrokken dus toen de straatverlichting ineens niet meer brandde. Sommigen 
belden zelfs naar Infrax om een stroompanne te melden! Dit verhaal toont nogmaals aan dat 
zelfs de beste maatregelen verkeerd kunnen uitdraaien als je er niet goed over communiceert.

“Een stem voor 
de N-VA is een 
juiste stem voor 
wie begaan is met 
het welzijn en de 
welvaart van onze 
inwoners.”

Geert Orbie, lijsttrekker N-VA

Lees het volledige interview met 
N-VA-lijsttrekker Geert Orbie op p 2.

N-VA heeft aandacht voor onze begraafplaatsen 
Tijdens de gemeenteraad van 2 oktober werd de heraanleg van de  
begraafplaatsen van Varsenare en Jabbeke goedgekeurd. In Varsenare 
komen er nieuwe grasperken en beplanting, inclusief omheiningen.  
De paden worden hertekend en vervangen. Ook een eigentijdse  
afscheidsruimte staat in de steigers.

Het kerkhof van Jabbeke wordt uitgebreid 
en krijgt er een vernieuwde afscheidsruim-
te bij. De aanleg van een bosbegraafplaats, 
waar vergankelijke urnen tussen de bomen 
begraven worden, wordt  ook bekeken, 
samen met de aanplanting van bijkomend 
bos, om voor een mooie integratie in de 
Maskobossen te zorgen. 

De N-VA vroeg om bij ontwerp en aanleg 
rekening te houden met het verbod op 
chemische onkruidbestrijding bij het 
onderhoud van de begraafplaatsen, zonder 
iets af te doen aan de netheid van de kerk-
hoven. Op ons voorstel komt er boven-
dien een (digitaal) bezoekersplan, zodat 
u steeds snel het graf van familieleden of 
vrienden kan terugvinden.

  Marc Lingier, 
gemeenteraadslid

  Jan Talloen, 
gemeenteraadslid

Politieke 
meeting 
met Bart 
De Wever

1 december 20 uur
Vives, Xaverianenstraat 10, 

8200 Brugge.

Een nationaal park bij 
ons in de buurt? 

Lees er alles over op de  
binnenbladzijden!
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Bulskampveld

Een nationaal park bij ons in de buurt?
Vlaanderen heeft sinds 2006 één nationaal park: De Hoge Kempen in Midden-Limburg. 
Nederland heeft er twintig. We hebben dus een achterstand in te halen. Jong N-VA  
lanceerde daarom vorig jaar het idee om meer gebieden in Vlaanderen als nationaal park 
te erkennen. Onder andere Bulskampveld wordt daarbij naar voren geschoven. Met een 
oppervlakte van 9.000 hectare en het al bestaande natuurbeheer en vrijetijdsgebruik  
voldoet Bulskampveld ruimschoots aan de criteria van een nationaal park.

Het Landschapspark Bulskampveld strekt zich uit over de gemeenten Beernem, Oostkamp, Ruiselede, 
Wingene en Aalter. Deze gemeenten slaan, samen met de Provincies West- en Oost-Vlaanderen, de Vlaamse 
Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Regionaal 

  De voltallige ploeg van N-VA Jabbeke staat achter lijsttrekker Geert Orbie in 2018.

“Jabbeke heeft nood aan 
een visie op lange termijn”

Geert Orbie, lijsttrekker N-VA

Het bestuur van N-VA Jabbeke heeft Geert Orbie aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen van oktober volgend jaar. Ook in 2012 stond hij bovenaan de lijst. Hij is al vijf jaar 
N-VA-fractieleider in de gemeenteraad. 
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Voor diegenen die je niet zouden ken-
nen, kan je jezelf kort voorstellen?
Ik ben afkomstig uit Brussel, maar mijn 
vader is een echte West-Vlaming uit Po-
peringe. Ik ben nu 51 jaar en woon sinds 
2000 in Jabbeke, meer bepaald Stalhille. 
Mijn vrouw, die tandarts is in Jabbeke, en 
ik hebben vier kinderen die middelbaar en 
universitair onderwijs volgen. Ikzelf werk 
als kaakchirurg in het Damiaanziekenhuis 
in Oostende.

Wanneer werd je gebeten door de 
politieke microbe?
Als Nederlandstalige in Brussel ben ik snel 
Vlaamsgezind geworden. Het samenleven 
met mensen met een andere taal en cul-
tuur doet je al snel nadenken over je eigen 
identiteit. Een beetje wat we nu in de rest 
van Vlaanderen meemaken met de aanwe-
zigheid van migranten en vluchtelingen. Ik 
raakte er al snel van overtuigd dat het de-
mocratische spel het beste gespeeld wordt 
binnen eenzelfde culturele ruimte. 

Vandaar de keuze voor de N-VA?
Inderdaad. De N-VA wil op een democra-
tische en verstandige manier de welvaart 
en het welzijn van de Vlamingen verbete-
ren. Ook op lokaal vlak, in Jabbeke, vond 
ik dat onze inwoners een beter beleid 
verdienden. Dat is de reden waarom ik 
mee de plaatselijke afdeling heb opgericht 
en de lijst voor de verkiezingen in 2012 heb 
aangevoerd.

Waren de verkiezingen van 2012 een 
succes?
Ja en neen. Ja, want onze partij kon bijna 
één op vier inwoners van Jabbeke over-
tuigen. Dit  was, zeker omdat we voor de 
eerste keer opkwamen, een zeer groot 

succes. Neen, omdat we er niet in slaag-
den om de al (te) lang bestaande absolute 
meerderheid te breken. Ons succes ging 
ten koste van de andere oppositiepartijen. 
Dit zorgde ervoor dat hetzelfde beleid nog 
zes jaar werd verdergezet.

Wat moet er dan veranderen aan het 
huidige beleid?
Eerder dan te hameren op wat er zoal ver-
keerd is, wil ik benadrukken wat er beter 
kan. Zoals alle gemeenten wordt Jabbeke 
geconfronteerd met veranderende uitda-
gingen op vlak van mobiliteit, leefbaarheid 
van de dorpskernen, toekomst voor de 
lokale economie, milieu en leefomgeving. 
Ook voor de vergrijzing en de mogelijke 
vereenzaming moeten we oog hebben. 
Blijvend de oude recepten toepassen, zal de 
problemen enkel doen toenemen. Jabbeke 
en zijn inwoners hebben nood aan een 
beleid dat gebaseerd is op visie, inspraak 
en overleg. Met goede communicatie en 
nadien daadkracht.

Zie je bedreigingen voor de toe-
komst?
Jabbeke heeft een aantal belangrijke 
troeven. De gemeente is goed gelegen en 
makkelijk bereikbaar. Er is amper verste-
delijking opgetreden, waardoor het dorpse, 
landelijk karakter goed bewaard werd. Ten 
slotte kunnen we rekenen op een hardwer-
kende bevolking die zorgt voor behoorlijke 
belastinginkomsten. Toch behoort Jabbeke 
tot de kampioenen van de gemeentelijke 
schuld. In 2015 bijvoorbeeld bedroeg die 
bijna 1 900  euro per inwoner. Deze schuld 
daalde de voorbije jaren niet of nauwelijks. 
De factuur voor het huidige beleid wordt 
dus doorgeschoven naar de volgende gene-
ratie. Dat is niet netjes.

Een andere aanpak is noodzakelijk?
Correct. De voorbije jaren verhoogde 
Jabbeke zowel de aanvullende personenbe-
lasting als de opcentiemen om het beleid 
een financiële injectie te geven. Daarnaast 
verkoopt de gemeente eigendommen en 
bouwgronden om geld in het laatje te 
brengen. Maar dat kan je natuurlijk maar 
één keer doen. Er ontbreekt kortom een 
langetermijnvisie. Hoe zullen we de schuld 
verantwoord aanpakken, zonder dat de 
burger moet inboeten op dienstverlening? 
Dat is de uitdaging.

Wat hebben de voorbije jaren in de 
gemeenteraad je geleerd?
In tegenstelling tot wat vele mensen den-
ken, wordt het beleid niet bepaald in de 
gemeenteraad, maar in het schepencollege. 
Toen ik bij het begin van de bestuurspe-
riode aan de schepenen vroeg wat hun 
beleid de volgende zes jaar zou zijn en 
wat de toekomst zou brengen, vielen hun 
monden open van verbazing en nadien 
verstomming. Gelukkig hebben we met 
gemeentesecretaris Gabriël Acke iemand 
die dankzij zijn ervaring en dossierkennis 
een belangrijke invloed heeft. 

Wat zijn je verwachtingen voor de 
verkiezingen in 2018?
De N-VA werkt aan een sterke lijst en dito 
programma. Wij bieden de Jabbeekse 
bevolking een verstandig en daadkrachtig 
alternatief aan. Het is dan aan de kiezer 
om zich hierover uit te spreken. Wij zijn 
ervan overtuigd dat een stem voor de 
N-VA een juiste stem is voor wie begaan 
is met het welzijn en de welvaart van onze 
inwoners. 

Landschap Houtland en Natuurpunt, de 
handen in elkaar om het Bulskampveld 
beter op de toeristisch-recreatieve kaart te 
zetten.

Provincie laat belofte op nationaal 
park varen
In de pers lazen we dat een werkgroep 
effectief bezig zou zijn met de voorberei-
dingen om Bulskampveld als nationaal 
park te laten erkennen. De bevoegde gede-
puteerde liet optekenen dat de provincie 
West-Vlaanderen niet alleen Bulskamp-
veld als nationaal park ziet, maar in de 
verre toekomst ook de Zwinregio en de 
Handzamevallei.

Toen provincieraadslid Tijl Waelput in de 
provincieraad van oktober de deputatie 
naar een stand van zaken vroeg, bond de 
gedeputeerde echter in. Hij verklaarde in-
eens dat de provincie niet de ambitie heeft 
om nationale parken in onze provincie te 
laten erkennen. Toch wel een eigenaardige 
wending. 

Bulskampveld als toeristische troef 
uitspelen
Heeft de provincie schrik gekregen voor 
reacties van mensen en groepen die be-
perkingen op hun activiteiten vrezen? Of 
is de provincie bevreesd dat de Vlaamse 
overheid het beheer van een nationaal 

park Bulskampveld overneemt, waardoor 
de deputatie weer een stukje bevoegdheid 
verliest? 

De N-VA betreurt deze manier van han-
delen. Wij vinden dat Bulskampveld als 
nationaal park een sterke troef zou  
zijn voor het toerisme in het  
Brugse Ommeland. En dat kan  
ook alleen maar goed zijn voor  
Jabbeke.

 Tijl Waelput 
Provincieraadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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