
Geniet van de zomer!

Molen van Kerrebroek wordt gerestaureerd
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zet het licht op groen voor de restauratie van 
de molen van Kerrebroek in Jabbeke.

De molen van Kerrebroek in Jabbeke is in slechte bouwfysische staat. De 
molen is onstabiel en niet meer toegankelijk. Dankzij de restauratie wordt 
de molen in ere hersteld. De molenromp wordt via een stalen constructie 
gestabiliseerd en de fundering wordt versterkt door microfunderings-
palen. Onderdelen van de technische installatie worden monumentaal 
opgesteld en de molen zal opnieuw toegankelijk zijn. Voor de restauratie 
is een premie van zo’n 483.500 euro toegekend.

De hoge romp van de Molen van Kerrebrouck is beeldbepalend gelegen 
ten westen van de kerk van Jabbeke. De bouwgeschiedenis van de molen 
is afleesbaar in de romp: in 1911-1913 werd het bakstenen torenkot (1901) 
van een staakmolen (1848) verhoogd tot een stellingmolen. De molen met 
maalderij, die aangedreven werd met een dieselmotor uit 1961, vertelt ook 
het verhaal van stoommachine en motoren die bijsprongen op windstille 
dagen, en uiteindelijk de windkracht volledig vervingen. De molen is 
genoemd naar de familie die vanaf 1877 op de molen maalde. Sinds 1944 
is de molen beschermd als monument.

Domein van ’t Oosthof, Snellegem
Ingang via poort ’t Oosthof, Oostmoerstraat

Programma:
11.20 uur: toespraak Marcel Desmedt
11.30 uur: Aperitiefconcert KH Sint-Cecilia 
Jabbeke met doorlopende aperitiefbar

Gratis inkom
In samenwerking met cultuurraad Jabbeke

Zondag 
10 juli 2022

Jabbeke Feest!

Het 11 julicomité Jabbeke presenteert:

Jabbeke
www.n-va.be/jabbekejabbeke@n-va.be N-VA Jabbeke
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Meerderheid slordig met documenten
Op de gemeenteraad van 31 januari 2022 kregen de raadsleden een staaltje van onzorgvuldigheid voorgeschoteld. 

De voordrachtaktes van de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter en de nieuwe schepenen werden ter goedkeuring voorgelegd aan 
de raadsleden. De oppositie stelde vast dat er op z’n zachtst gezegd nogal onzorgvuldig werd tewerk gegaan. Sommige hand- 
tekeningen kwamen niet overeen met die op andere documenten. Op een van de voordrachtaktes ontbrak zelfs een handtekening 
om decretaal in orde te zijn.

Klacht ontvankelijk, maar ongegrond
Marleen Vanden Broucke en Werner Coudyzer, 
gemeenteraadsleden van de lokale N-VA-fractie, 
legden klacht neer bij de Raad voor Verkiezings-
betwistingen met de vraag om de procedure tot 
aanstelling opnieuw en correct over te doen.  
Ondanks dat de akten duidelijk niet correct waren, 
besliste De Raad dat de klacht ontvankelijk, maar 
ongegrond was. Een eenvoudige verklaring onder 
ede van de betreffende gemeenteraadsleden van 
de meerderheid bleek voldoende om het dispuut 
op te lossen. Het blijft voor ons echter een raadsel 
hoe een leeg vak toch zomaar omgetoverd kon 
worden.

We leggen ons uiteraard neer bij de beslissing van 
de bevoegde raad, maar we zullen met argusogen 
blijven toezien op het correct naleven van de 
regels.

25 procent korting op de Buzzy Pazz: goedgekeurd!
Op de gemeenteraad van 16 mei werd het voorstel van raadslid 
Piet Berton, om tussen te komen in het jongerenabonnement 
van De Lijn, unaniem goedgekeurd. In 2019 werd het idee nog 
verworpen, maar dit keer kreeg het voorstel wel de volle steun 
van iedereen.

Een Buzzy Pazz, zo heet het jongerenabonnement van De Lijn, 
kost 215 euro voor kinderen/jongeren van 12 tot 24 jaar. Heel wat 
schoolgaande kinderen uit Jabbeke beschikken over een dergelijk 
abonnement om met de bus naar de middelbare of hogeschool te 
trekken. Voor gezinnen betekent dat bedrag toch een flinke hap uit 
het budget, zeker voor gezinnen met meerdere kinderen.

Een pak Vlaamse gemeenten maakten al gebruik van het aanbod 
van De Lijn om via een derdebetalersregeling tegemoet te komen 
met een procentuele tussenkomst. Nu tekent dus ook Jabbeke in. 
De gemeente betaalt 25 procent van de kost van het jaarabonnement, 
wat neerkomt op een bedrag van 53,75 euro. Via de gemeentelijke 
communicatiekanalen kom je te weten vanaf wanneer de actie 
precies in werking treedt. N-VA Jabbeke is blij met het unaniem 
positief onthaal van dit voorstel door meerderheid en oppositie. 
Hopelijk kunnen er in de toekomst nog heel wat andere goede 
voorstellen worden goedgekeurd, onafhankelijk van welke partij ze 
voorstelt.

Piet Berton

jabbeke@n-va.be
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Nieuw gesloten terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers
De Jabbeekse snelwegparkings zijn al 
jarenlang een mikpunt voor illegale 
transmigranten die via inklimming in 
vrachtwagens Groot-Brittannië willen 
bereiken. Er komt binnenkort een 
gesloten terugkeercentrum voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers in onze 
gemeente. “Een beslissing die genomen 
werd zonder enige inspraak van de 
burgemeester. Dat getuigt van weinig 
respect van staatssecretaris Mahdi voor 
het lokale niveau”, zegt Tijl Waelput, 
voorzitter van onze lokale N-VA-afdeling.

“Illegale transmigranten krijgen momen-
teel een bevel om ons grondgebied te 
verlaten en worden op straat gezet. Nu er 

in Jabbeke een gesloten centrum komt, 
staan we erop dat onze lokale politie-
diensten, maar ook de federale wegpolitie 
transmigranten onmiddellijk naar het 
gesloten centrum overbrengen”, aldus 
Geert Orbie (N-VA), gemeenteraadslid in 
Jabbeke. “We vragen de burgemeester daar-
voor op tafel te kloppen bij zijn partij-
genoot.”

Geen effectief terugkeerbeleid
De bruikbare plaatsen in de gesloten centra 
staan op een zeer laag pitje. Van een 
effectief terugkeerbeleid is geen sprake 
meer en schiet de huidige staatssecretaris 
gewoonweg tekort. Waar we in 2016 nog 

meer dan 4.600 personen gedwongen 
verwijderden, zijn dat er in 2021 nog geen 
2.000. 

Tijdens de vorige legislatuur werkte 
toenmalig staatssecretaris Theo Francken 
(N-VA) een masterplan voor de gesloten 
centra uit. Het centrum dient niet voor 
opvang, maar voor opsluiting met het 
oog op verwijdering naar herkomstland. 
West-Vlaanderen is de meest getroffen 
provincie door de problematiek van de 
illegale transmigranten. Er moeten dus 
ook plaatsen worden voorbehouden om 
die problematiek aan te pakken, want nu 
gebeurt er niets.

Nieuw bestuur N-VA Jabbeke
De leden van N-VA Jabbeke verkozen onlangs hun afdelingsbestuur voor de volgende drie jaar. Aftredend voorzitter en 
ondervoorzitter Tijl Waelput en Piet Berton blijven aan de slag in hun functie. Naast de verkozen vrijwilligers, maken ook 
de gemeenteraadsleden deel uit van de ploeg die de werking van de afdeling en de fractie in de gemeenteraad zal aansturen.

Jabbeekse kinderen ontdekken hun ideale sport
De voorbije weken namen 340 kinderen van de tweede graad uit het basisonderwijs deel aan het Sportkompas. 
Sportkompas is een oriëntatietool die kinderen helpt bij het kiezen van de juiste sport. Op basis van wat een 
kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen leerde elk kind welke sport het best bij hem of haar past. 
Het initiatief kwam er op vraag van gemeenteraadslid Han Vermaut (N-VA).

Han Vermaut
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/jabbeke
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Sander Loones
Kamerlid

Axel Ronse
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


