
N-VA wil gemeentebelastingen verlagen
Teruggave brandweerfactuur geeft � nanciële ademruimte
In 2014 besliste de CD&V-meerderheid in Jabbeke om vanaf 2015 de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen 
gevoelig te verhogen. De reden: de onverwachte inning door de hogere overheid van achterstallige brandweerfacturen 
voor in totaal 1,9 miljoen euro en een verwachte mindere inkomst van 600.000 euro uit de personenbelasting. Die rede-
nen vallen nu weg, waardoor het volgens de N-VA mogelijk moet zijn om de gemeentebelastingen terug te brengen naar 
het oude niveau. 

Jabbeke heeft met de steun van alle politieke partijen in de 
gemeenteraad deze brandweerfactuur betwist. Na zeven 
jaar procederen tegen de Belgische staat kreeg de gemeen-
te uiteindelijk gelijk en wordt er ongeveer 2.5 miljoen euro 
teruggestort.

2,4 miljoen extra fi scale inkomsten
Met de terugbetaling van de achterstallige brandweer-
factuur verdwijnt de hoofdreden van de toenmalige 
belastingverhoging.  Bovendien ontvangt Jabbeke onder-
tussen jaarlijks 2,4 miljoen euro meer fiscale inkomsten 
dan zeven jaar geleden. In de gemeenteraad van juli stelde 
gemeenteraadslid Han Vermaut (N-VA) voor om de per-
sonenbelasting terug te brengen naar het lagere percentage 
van 2014. 

Zieltjes winnen voor verkiezingen
De meerderheid stemde het voorstel weg. Bij monde van 
de burgemeester kondigde men in de pers aan dat ‘de bur-
gers’ zelf zullen kunnen beslissen wat er met het gerecupe-
reerde geld moet gebeuren. In plaats van elke burger gelijk 
te behandelen met een belastingverlaging wil men met dit 
extraatje waarschijnlijk weer Sinterklaas spelen en hier en 
daar zieltjes winnen voor de volgende verkiezingen. 

Ondertussen vernemen wij dat de Belgische staat in cas-
satie gaat tegen dit arrest. Hiermee is het geld voorlopig 
geblokkeerd en wordt alles op de lange baan geschoven.

De hoofredenen om de 
gemeentebelastingen te 
verhogen, vallen weg. 
Tijd om de tarieven opnieuw 
te verlagen, vinden wij.”

Han Vermaut, 
N-VA-gemeenteraadslid
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Extra ondersteuning voor 
kittenhuis in Jabbeke
Voor het eerst kunnen onze Vlaamse dierenasielen rekenen op 
structurele steun. Bovenop de vergoeding voor inbeslaggeno-
men dieren kunnen alle erkende dierenasielen nu ook rekenen 
op een vast steunbedrag en een bijkomende ondersteuning die 
varieert naargelang van de opvangcapaciteit van het dierenasiel. 
Het Kittenhuis in Jabbeke kan zo rekenen op extra steun van 
minister Ben Weyts.

Tegenover de financiële ondersteuning staat de vraag om de 
werking van dierenasielen te professionaliseren en de vraag 
om alle dieren die in erkende dierenasielen verblijven samen te 
brengen op één website.

Jaarlijkse ondersteuning
Veel dierenasielen werken met vrijwilligers en eigen fondsen-
werving en kwamen door de coronamaatregelen in de pro-
blemen Elk erkend dierenasiel ontving daarom vorig jaar een 
éénmalige ondersteuning van 3.000 euro. Vlaams Dierenminis-
ter Ben Weyts voorziet nu ook een jaarlijkse structurele onder-
steuning waarmee erkende dierenasielen hun werking kunnen 
uitbouwen en professionaliseren.

In Jabbeke kan Het 
Kittenhuis rekenen 
op  3.165,81 euro extra 
ondersteuning. “We geven 
onze dierenasielen een 
financiële basis waardoor 
ze kunnen rekenen op een 
stabiele inkomensstroom”, 
zegt Ben Weyts.

Zwerfvuil: tijd voor 
strenge aanpak
N-VA Jabbeke ijvert al jaren voor een actiever beleid om 
zwerfvuil tegen te gaan. Zwerfvuil is slecht voor het milieu 
en opruimen kost veel geld. Het is duidelijk dat de tijd van 
sensibiliseren voorbij moet zijn en dat er werk moet 
gemaakt worden van een strenge handhaving.

Ook Vlaams 
minister Zuhal 
Demir (N-VA) , 
die naast Milieu 
ook bevoegd voor 
is Justitie, nam 
in dat opzicht 
al verschillende 
maatregelen. Zo 
kunnen de 273 
milieuhandhavers 
(zoals park- en 
boswachters) 
nu ook boetes 
uitschrijven voor sluikstorten. Zij zorgde er tevens voor dat 
tot een werkstraf veroordeelde overtreders nu ook kunnen 
ingeschakeld worden om zwerfvuil op te rapen . 

N-VA-voorstel krijgt bijval
We lezen verheugd in de pers dat de bestuursmeerderheid in 
Jabbeke nu aankondigt werk te willen maken van een bete-
re handhaving, onder andere door het aanschaffen van een 
mobiele camera. Een voorstal dat de N-VA al vaker opper-
de, maar telkens werd verworpen) en het uitschrijven van 
gemeentelijke GAS-boetes. Als het nu maar weer niet bij de 
aankondiging blijft …

Sportkompas toont kinderen weg naar sportclub
Sporten is gezond, ook voor kinderen. SportKompas is 
een oriëntatiemiddel dat kinderen de weg wijst naar de 
sport die het beste bij hen past. Zo kunnen ze sneller 
aankloppen bij de juiste sportclubs in onze gemeente 
en zullen ze gemotiveerd zijn om vol te houden. Onze 
sportverenigingen zien jonge sporters graag komen, ze-
ker nu de coronacrisis dreigt te zorgen voor een terugval 
van het ledenaantal. 

Op voorstel van gemeenteraadslid Han Vermaut (N-VA)
zal de gemeente een overeenkomst sluiten met de vzw 
achter SportKompas en worden de basisscholen 
geïnformeerd en gevraagd hieraan deel te nemen.

Neemt het gemeentestuur eindelijk 
stappen in een strenge aanpak van 
zwerfvuil, of blijft het bij beloftes? 

jabbeke@n-va.be
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Skateparkjes: 
goed initiatief, maar 
zonder overleg
In de buurt van de sporthal in Jabbeke en Var-
senare komen skateparkjes in beton. De N-VA 
is uiteraard blij dat er werk wordt gemaakt van 
haar voorstel om te zorgen voor skate-infra-
structuur maar betreurt dat er niet eerst werd 

overlegd met de betrokkenen (jeugd en buurt-
bewoners) vooraleer over te gaan tot investe-
ringen. “Ze moeten kunnen meedenken over 
locatie, ontwerp en omvang”, zegt gemeente-
raadslid Marleen Vanden Broucke (N-VA).

Ben Weyts investeert in Jabbeekse scholen

Digisprong zorgt voor digitale stimulans 
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 191.106 euro in Digisprong-
middelen in Jabbeke. “Dit is een ongeziene operatie. Scholen kunnen vanaf nu hun 
Digisprong voorwaarts nemen”, zegt Weyts. “We grijpen de coronacrisis aan om alle scholen 
mee te trekken in het digitale bad. Dat is een stevige stimulans voor meer onderwijskwaliteit.”

Slechts 1 op 5 Jabbekenaren vertrouwt gemeentebestuur
De gemeente-stadsmonitor leert ons dat slechts 1 op 5 Jabbekenaren vertrouwen heeft in zijn gemeentebestuur ... 
Bedroevend!

Ook wat betreft communicatie naar en consultatie van de bevolking blijft dit bestuur zeer zwak scoren!

De gemeentemonitor wordt door de Vlaamse overheid gebruikt om een breed en diepgaand beeld te 
schetsen van de huidige situatie per gemeente, op tal van beleidsvlakken. 

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/

Jaagpad Vaartdijk Noord wordt vernieuwd

N-VA vraagt duidelijke signalisatie 
voor fi etsers
De Vlaamse Waterweg voorziet dit jaar in 170.000 euro voor de vernieu-
wing van 1,2 kilometer jaagpad langs de Vaartdijk Noord in Jabbeke en 
Oudenburg. Op twee verschillende locaties komt er een nieuw wegdek 
langs het kanaal Gent-Oostende. 

Fractieleider Geert Orbie van 
N-VA Jabbeke reageert tevre-
den. Tegelijk benadrukt hij het 
belang van een goede signa-
lisatie voor fietsers en lichte 
motorfietsen aan het begin van 
het traject vanaf de Cathilleweg 
in Stalhille.  In het verleden 
gebeurde het af en toe dat de 
wegversperring pas werd aan-
gekondigd een eind verderop de 
Vaartdijk Zuid.  Fietsers moesten dan ofwel 
een behoorlijke omweg maken om de wer-
ken te omzeilen ofwel rechtsomkeer maken 
om in Stalhille het kanaal over te steken en 
aan de andere zijde van het Kanaal richting 
Oostende te fietsen. Hetzelfde probleem 
doet zich trouwens ook voor wanneer men 
vanaf Plassendale richting Brugge rijdt.

Geert Orbie

www.n-va.be/jabbeke
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


