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The last post?
N-VA Jabbeke stelt met grote verbazing vast hoe het gemeente- 
bestuur de concurrentie met de lokale horeca aangaat in de  
Kapellestraat.

De gemeenteraad van Jabbeke keurde 
in de loop van 2017 de aankoop van het 
postgebouw in de Kapellestraat door de 
gemeente goed. De hoofdbedoeling was 
om de terreinen rond het huis te verwer-
ven om een bijkomende randparking aan 
te leggen en de toegang tot het nieuwe in-
breidingsproject aan de oude sporthal te 
verfraaien. Bpost, dat geen gebruik meer 
maakt van het sorteercentrum, huurt 
slechts de helft van het gebouw verder, 
waardoor de andere helft ongebruikt 
blijft. Wat nu gedaan? 

Een lumineus idee
Het schepencollege hield een brain-
storm (nou ja) en daar was plots het 
lumineuze idee: een wijkcentrum. 
Aangezien binnen afzienbare tijd het 
wereldberoemde café ‘De Tijger’, beter 
bekend als ‘Marie-Jeanne’, de deuren 
sluit, dient er voor de bezoekers van de 
zes kramen die nog overschieten op de 
vrijdagmarkt een alternatief te worden 
gezocht om nadien hun koffie of biertje 
te gaan nuttigen. 

Voor de luttele som van 70 000 euro 
zullen er een keuken, bar, meubilair en 
terras worden geïnstalleerd. Dit gebeurt 
door gemeentepersoneel, waarvan de 
kost niet werd begroot. Dat de gemeente 
zo de concurrentie aangaat met de lokale 
horecabedrijven en het eigen SPC is blijk-
baar van geen tel.

Pre-electorale steekvlampolitiek
De N-VA pleit voor een structureel beleid om onze gemeente proper te hou-
den. De plotse dadendrang van de meerderheid ruikt sterk naar pre-electora-
le steekvlampolitiek.

Reeds geruime tijd liggen voetpaden, 
bermen, wandelwegen, fietspaden en 
kerkhoven er zeer slecht bij. Onkruid 
en grassen tieren welig en worden 
onvoldoende bestreden. Ondanks dat 
dit telkenmale in de gemeenteraad werd 
aangeklaagd, kwam er geen verbetering. 
Integendeel: het personeelsbestand van 
de groendienst daalde met de jaren. Het 
verbod op gebruik van chemische on-
kruidbestrijding door lokale overheden 
maakte de situatie nog erger. 

Groen charmeoffensief
Van maart 2018 tot vlak na de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen eind  
oktober trekt de gemeente meer dan  
130 000 euro uit om een externe firma 
aan te stellen voor bijkomend groen-

onderhoud. Op de gemeenteraad stelde 
N-VA fractieleider Geert Orbie voor om 
dit bedrag in te schrijven in het verkie-
zingsbudget van CD&V. 

Denkt men nu werkelijk dat het geheu-
gen van de Jabbeekse kiezer zo kort is, 
dat dergelijk duur charmeoffensief de 
wantoestanden van de vorige vijf jaren 
zal doen vergeten? Het ergste van al is 
dat dergelijke steekvlampolitiek geen  
aanpak betekent voor de lange termijn 
en niet gebaseerd is op een grondige 
analyse van de problematiek  
en de noodzakelijke  
personeelsinzet.

 Geert Obie 
N-VA fractieleider

Nieuwjaarsreceptie
met nationaal ondervoorzitter en  
Europarlementslid Sander Loones

28 januari om 11.00 
uur. ’ t Klein Risico,  
Eernegemweg 88, Snellegem.

Gelieve uw deelname te bevestigen  
om organisatorische redenen.

N-VA Jabbeke wenst 
u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Jabbeke wenst u fijne feestdagen!
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Dure Sint voetbalt op uw kosten
“Iedereen die ooit gebouwd heeft, weet dat de uit-
eindelijke factuur duurder uitkomt dan het begrote 
bedrag”. Met deze dooddoener wuifde de schepen van 
Sport de bezwaren weg van de N-VA tegen de uit de 
pan swingende kosten voor een nieuwe voetbaltribu-
ne, annex kantine in het Bogaertstadion. 

Oorspronkelijk keurde de gemeenteraad een budget van 500 000 
euro goed. Aangezien de werken echt noodzakelijk zijn, steunde 
N-VA dit voorstel. Enkele maanden later werd een verhoging 
met 50 procent tot 750 000 euro voorgesteld omdat men er niet 
kwam. 

4000 euro per lid
Op de gemeenteraad van oktober lag er echter een nieuwe bud-
getverhoging naar 1 420 000 euro op tafel. Dat is bijna drie keer 
het oorspronkelijk begrote bedrag. De Jabbeekse voetbalver-
eniging, waarvoor we overigens alle sympathie hebben, telt 350 
leden. Dit betekent een investering van 4000 euro per lid, wat 
ons toch zeer royaal lijkt. 

Bovendien zijn de kosten voor barinrichting, keukeninrichting, 
schilderwerken, de omgevingsaanleg en de erelonen van de 
architecten (in de praktijk vaak 7 procent van het totale bedrag) 
niet in deze som opgenomen. 

Wie op deze manier een eigen huis zou willen bouwen, zou niet 
alleen geen lening krijgen bij de bank, maar waarschijnlijk nooit 
verder geraken dan de eerstesteenlegging. Sinterklaas spelen op 
kosten van de Jabbeekse belastingbetaler is een dure affaire in 
dit jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Eerst oompje en dan oompjes kinderen
De intercommunale Infrax, het netbedrijf voor aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering, kan 
in zijn dienstverlening naar de aangesloten gemeenten bepaalde studies uitvoeren voor infrastruc-
tuurwerken die het bestuur zou willen plannen. Op die manier werd voor Jabbeke een plan opgemaakt 
voor de renovatie en verfraaiing van het SPC Hof ter Straeten in Varsenare. De studie, die overigens 
gratis was, kwam tot een geschatte kost van bijna 900 000 euro. 

Goedkoper alternatief

Bedankt Infrax, zei ons schepencollege, maar we gaan nog 
een eigen studie en ontwerp bestellen. Aha, vroeg de N-VA 
op de gemeenteraad, om tot een goedkoper eindresultaat te 
komen? Dat kunnen we niet garanderen, was het antwoord 
van de bevoegde schepen. Dan om alle Jabbeekse architecten 
via een openbare wedstrijd de kans te geven om mee te din-
gen voor dit project? Neen, dat ook niet, kwam de respons. 
We hebben de opdracht al toegewezen aan een bepaalde 

architect, maar die heeft het om gezondheidsreden moeten 
doorschuiven naar iemand anders. Een beetje zoals een 
Romeinse keizer zijn eigen opvolger benoemt, of eerder een 
keizer-koster in dit geval. De oproep van N-VA om paal en 
perk te stellen aan dit beleid dat gebaseerd is op favoritisme 
en willekeur, viel bij de meerderheid op een koude steen. Het 
zal de Jabbeekse kiezer zijn die met zijn stem paal en perk 
stelt aan dit soort praktijken.

N-VA Jabbeke wenst  
u een prettige Kerst!
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In 2013 deed N-VA fractievoorzitter Geert Orbie in de gemeenteraad een voorstel voor afremmende 
verkeersmaatregelen in de Cathilleweg in Stalhille. Het verkeer rijdt daar veel te snel. 

De burgemeester steunde dit toen niet, aangezien dit volgens hem 
ging opgenomen worden in de heraanleg van de Cathilleweg aan 
het eind van de legislatuur. Groot was dan ook de verbazing van 
Geert Orbie toen op de gemeenteraad van november jongstleden 
werd voorgesteld om een nieuwe asfaltlaag op het wegdek van 
deze straat aan te brengen (kostprijs 157 710 euro) zonder dat 
deze structurele maatregelen voorzien waren.

Het schepencollege vond het zelfs niet nodig om de plannen voor 
te leggen aan de bevoegde gemeentecommissie Verkeer. “We gaan 
het eerst proberen met verplaatsbare bloembakken,” probeerde 
de verantwoordelijke schepen nog te sussen. “Laten we het 
eerst bespreken in de verkeerscommissie en een weloverwogen 
beslissing nemen, dan kost het later niets extra,” suggereerde de 
N-VA-fractie. Nul op rekest bij de meerderheid!

Inheemse bijen bedreigd door de Aziatische hoornaar
De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een exotische wespensoort die zich in Europa aan het verspreiden 
is. De soort staat erom bekend honingbijenkasten binnen te dringen en volledige bijenvolkeren uit te roeien. 
Vanuit Frankrijk, waar ze voor de eerste keer in 2004 werd waargenomen, komt ze ons land binnen.

In 2017 waren er al drie waarnemingen 
in Vlaanderen: Oudenaarde, Wevelgem 
en Koksijde en volgens de website www.
waarnemingen.be van Natuurpunt is er 
al een vierde in Poperinge. Specialisten 
verwachten dat de soort vooral via West-
Vlaanderen zal binnenkomen. 

N-VA vraag maatregelen
Provincieraadslid Tijl Waelput (N-VA) 
ondervroeg dan ook de deputatie naar 
de maatregelen die getroffen worden. 
De bestrijding is in de eerste plaats een 
bevoegdheid van de Vlaamse overheid, 
die hierover aan de Europese Commissie 
moet rapporteren. Er komen op het 
ogenblik ook veel foutieve meldingen 

binnen van mensen die de soort verwarren 
met de onschadelijke Europese hoornaar 
(Vespa crabro).  In onze brandweerzone 
(Noord-West-Vlaanderen) zijn er twee 
imkers die zich goed hebben geïnformeerd 
over de soort. Zij zullen hun kennis 
doorgeven aan de andere brandweerzones. 
De provincie zal haar steentje 
bijdragen door bepaalde doelgroepen 
te informeren en vragen uit te kijken 
naar deze belager van onze inheemse 
bijen: landbouwers, rattenvangers, het 
personeel van de provinciedomeinen en 
de milieuambtenaren. De bestrijding van 
nesten moet met professioneel materiaal 
gebeuren door de brandweer of een privé 
bestrijdingsfirma. 

N-VA vraagt visie  
voor Cathilleweg

  Tijl Waelput  
blijft alert tegen  
dreiging  
Aziatische wesp.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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