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N-VA Jabbeke wenst u een 
gezond en gelukkig 2019.

Ruim één op de vijf  
Jabbekenaars stemt N-VA
De gemeenteraadsverkiezingen van oktober zijn nu al even achter de rug en nieuwe Vlaamse, 
federale en Europese verkiezingen kondigen zich aan. Op 14 oktober heeft de N-VA in Jabbeke 
met 22,1 procent van de stemmen en vijf gemeenteraadszetels haar resultaat van 2012 bestendigd.  
Een aantal nieuwe en jonge kandidaten hebben een mooie score neergezet. Dat belooft voor  
de toekomst.  
 
We zijn daar uiteraard tevreden mee, al hadden we op meer gehoopt. Het is duidelijk dat bij 
lokale verkiezingen voor veel kiezers nog andere factoren een rol spelen dan het zuiver  
inhoudelijke. Wij komen tot de conclusie dat N-VA Jabbeke nog meer moet inzetten op  
verdieping en verbreding. 

Toch zijn we er voor de eerste keer in de Jabbeekse geschiedenis in geslaagd om CD&V  
onder de 50 procent te krijgen. Op een enkele uitzondering na verliezen hun kopstukken  
ook aanzienlijk veel voorkeurstemmen.

Dat bewijst dat de Jabbeekse burger kritisch staat tegenover de meerderheid en het gevoerde 
beleid. Het systeem van zetelverdeling bij de lokale verkiezingen maakt dat een partij met  
minder dan de helft van de stemmen (47,9 procent) toch een meerderheid  
van de zetels (14 van de 23 zetels of 61 procent) kan behalen. 

De uitdaging voor de volgende keer is dus duidelijk: naast de meerder- 
heid in stemmen ook de meerderheid in zetels breken, zodat het beleid  
transparanter wordt. We zullen de volgende zes jaar opnieuw kritisch  
maar constructief oppositie voeren.  
Via dit blad, onze webstek en  
Facebookpagina blijven we u op  
de hoogte houden van ons werk.

Geert Orbie
Fractievoorzitter N-VA Jabbeke

Beste Jabbekenaar

Het bestuur van N-VA Jabbeke dankt 
u voor het vertrouwen dat u ons op 
14 oktober geschonken hebt. Het 
harde werk van onze gemeente- en 
OCMW-raadsleden in de afgelopen  
zes jaar werd door meer dan een vijfde 
van de kiezers gewaardeerd. Op  
luttele stemmen na misten wij een 
zesde zetel. Ja, elke stem doet ertoe. 
Het kiessysteem bevoordeelt bovendien 
de grootste partij. Zo waren er voor 
een gemeenteraadszetel van de N-VA 
456 stemmen nodig, terwijl voor de 
grootste partij 353 stemmen volstonden. 

Onze gemeenteraadsleden zullen onder 
leiding van fractievoorzitter Geert Orbie 
opnieuw zes jaar lang hun kritische 
blik werpen op de beslissingen van 
het schepencollege. Voor 2019-2024 
wensen wij in Jabbeke vooral:

•  een betere communicatie van het 
gemeentebestuur met de burger;

•  de afbouw van de torenhoge  
gemeenteschuld, want die is  
onverantwoord ten opzichte van  
de komende generaties;

•  een veilige en groene gemeente;
•  een betere mobiliteit en  

verkeersveiligheid.

En voor u allen wensen wij in 2019 
een goede gezondheid, veel voorspoed 
en geluk!

Tijl Waelput
Voorzitter  
N-VA Jabbeke 2 282 x bedankt!
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Uw gemeenteraadsleden

Geert Orbie
•  51 jaar
•  Fractievoorzitter  

gemeenteraad

Marleen  
Vanden Broucke
•  58 jaar
•  Gemeenteraadslid

Han ontpopte zich de voorbije zes jaar tot 
financieel specialist en nam het beleid meer-
maals op de korrel met onderbouwde kritiek. 
Hij zal dat de komende zes jaar blijven doen. 

Het sociaal engagement van Han is groot. 
Hij was medeoprichter en bestuurslid van 
jeugdclub De Seule in Zerkegem. Hij was 
aangesloten als fourier en leider bij de scouts 
te Jabbeke. Vijftien jaar lang coachte hij de 
beloften van VKSO Zerkegem. Vandaag is hij 
nog steeds actief als vrijwilliger bij TC Logan te 
Snellegem waar hij jaarlijks talloze activiteiten 
helpt organiseren.

Han is een sportbeest en houdt af en toe wel 

van een uitdaging. Atletiek, zeilen, roeien, 
windsurfen, voetballen, zwemmen en tennissen 
hebben geen geheimen voor hem. Hij fietst 
nog wekelijks met WTC Stalhille en de Logan 
Bikers, maar beklimt tussendoor ook weleens 
de Mont Ventoux of El Teide. Twee jaar terug 
nam hij trouwens met succes deel aan een 
kwart triatlon.

Han werkt als beleidsmedewerker bij een bank 
maar is zelf ook ondernemend. Vijftien jaar 
lang runde hij een IT-bedrijf als zelfstandige in 
bijberoep. Technische evoluties volgt hij nog 
steeds op de voet, maar enkele jaren geleden 
stopte hij zijn zelfstandige activiteit om meer 
tijd vrij te maken voor zijn politiek mandaat.

Deelnemen aan het beleid in Jabbeke was al 
van jongs af aan zijn doelstelling. Hij werd de 
eerste voorzitter van de toen net opgerichte 
jeugdraad in Jabbeke. Onder zijn leiding kwam 
er meteen een herwerking van het  
subsidiëringssysteem. Hoogtepunt was de 
spetterende jeugddag die jaarlijks in oktober 
plaatsvond. Delegaties van elke jeugdvereniging 
in Groot-Jabbeke stelden alles in het werk om 
de jeugd van onze gemeente een onvergetelijke 
dag te bezorgen. Ongezien in die tijd, maar 
ondertussen ook al een tijdje niet meer aan de 
orde … 

Volg Han op zijn persoonlijke blog:  
www.hanvermaut.be

Geert Orbie was medeoprichter en zes jaar voorzitter van N-VA 
Jabbeke. Sinds 2012 is hij gemeenteraadslid en fractie- 
voorzitter. Ook de komende zes jaar zal Geert opnieuw de 
N-VA-fractie in de gemeenteraad leiden en met gevatte tussen- 
komsten het beleid van het schepencollege kritisch maar  
constructief opvolgen. Hij is eveneens arrondissementeel 
voorzitter van N-VA Brugge-Torhout-Oostkust en lid van de 
nationale partijraad, waar hij in nauw contact staat met de 
kopstukken van de partij.

Geert is afkomstig uit Brussel maar woont al bijna twintig jaar 
in Stalhille met zijn vrouw Birgit Callewaert, tandarts te Jabbeke. 
Hij is kaakchirurg in het AZ Damiaan te Oostende. In zijn vrije 
tijd gaat hij zeilen, fietsen in de polders of verdiept hij zich in 
geschiedenisboeken. Sinds zijn jeugd engageert hij zich voor 
de bescherming van de natuur, vroeger als lid van De Wielewaal, 
nu bij Natuurpunt.

Op 14 oktober werd Marleen tot nieuw gemeenteraadslid verkozen. 
Met haar jarenlange ervaring in bestuurszaken bij de stad Brugge 
– waar ze sinds 1983 actief is – is zij uitermate gewapend om het 
beleid kritisch op te volgen. Zij werkte onder meer op de kabinetten 
van wijlen Volksunieschepenen Raymond Reynaert en Pieter Leys en 
voormalig schepen van Toerisme Jean-Marie Bogaert van de N-VA. 
Het leverde haar veel inzicht op in verschillende beleidsdomeinen en 
in de werking van de gemeentelijke administratie.

Marleen woont met haar gezin in Varsenare. Zoon Dries studeert 
geschiedenis in Gent. Echtgenoot Jan Talloen was OCMW- en 
gemeenteraadslid in de vorige bestuursperiode. Jan is natuurgids in 
het Zwin Natuurpark en samen met hem trekt ze vaak de natuur in 
om die te beleven en te exploreren. Onze natuur verdient betere  
bescherming en iedereen moet aangemoedigd worden om er respect- 
vol mee om te gaan. Marleen engageert zich dan ook sterk als 
bestuurslid van Natuurpunt Jabbeke. 

Ze heeft heel wat ideeën om van Jabbeke een veilige en groene 
gemeente te maken met een open communicatie, inspraak voor de 
burgers en een optimale dienstverlening. Een gemeente met gezellige 
dorpskernen, met een goed mobiliteitsplan en met alle voorzieningen 
dicht bij de deur.

Han Vermaut
•  55 jaar
•  Gemeenteraadslid
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Uw gemeenteraadsleden

Piet Berton
•  40 jaar
•  Gemeenteraadslid

Werner Coudyzer
•  70 jaar
•  Gemeenteraadslid

Piet Berton bouwde als manager bij gerenommeerde bedrijven, voornamelijk 
in de voedingssector, heel wat ervaring op. Nu leidt hij zijn eigen consulting 
bedrijf dat kmo’s ondersteunt bij hun bedrijfsorganisatie. Problemen vast-
stellen, analyseren en voor een passende oplossing zorgen, dat is zijn metier. 

Diezelfde rechttoe-rechtaan-aanpak paste hij de afgelopen zes jaar ook toe 
als OCMW-raadslid. De raad deed zijn voordeel met Piets expertise en  
constructieve inbreng. Het leverde hem veel respect op bij zijn collega- 
raadsleden.

Piet woont in Stalhille en is getrouwd met Annabel van damesboetiek IO in 
het centrum van Jabbeke. Ze hebben samen drie kinderen. Hij blijft in vorm 
met crossfit en door te joggen, maar deze stoere bink heeft ook een zachte 
kant en speelt muziek op de bastuba.

Piet wil zijn kennis en ervaring inzetten voor een efficiënt beleid in onze 
gemeente. Kleinhandel en horeca, de ziel van elke dorpsgemeenschap, 
moeten beter ondersteund worden. Een goede en tijdige communicatie over 
geplande openbare werken en evenementen moet de frustratie bij heel wat 
bewoners en handelaars wegnemen. De georganiseerde mensensmokkel 
vraagt om een kordate aanpak. Een zuinige omgang met het belastinggeld 
van de Jabbekenaar moet ervoor zorgen dat de belastingdruk vermindert.

Nieuw in de Jabbeekse gemeenteraad is Werner  
Coudyzer, geboren in 1948 in een Vlaams grensarbeiders- 
gezin te Wervik en echtgenoot van Mieke De Raeve.  Hij 
studeerde wijsbegeerte, recht, notariaat en economie. 
Werner startte zijn loopbaan als stagiair-notaris in 
Jabbeke bij notaris Patrick Van Hoestenberghe.  
Vervolgens oefende hij tot 2012 zijn beroep van notaris 
uit in Langemark-Poelkapelle. 

Werner is geen nieuwkomer in de politiek. Hij was 
gemeenteraadslid in Langemark van 1989 tot 2008. 
Hij maakte zich met zijn expertise ook verdienstelijk in 
de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 
een orgaan dat het gemeentebestuur adviseert over de 
uitwerking van een goede ruimtelijke ordening. 

Werner kan bogen op heel wat ervaring en een  
indrukwekkende dossierkennis. Hij staat bekend om 
zijn sociale ingesteldheid. Een speciaal aandachtspunt 
van Werner is dat alle inwoners van Groot-Jabbeke 
klare en begrijpelijke informatie moeten krijgen in deze 
snel veranderende wereld.

Tafelen met Jan Jambon
Zondag 17 maart 2019
10 uur: aanvang in Ipso Facto, Markstraat 25, Oudenburg
10.30 uur: voordracht Jan Jambon
12 uur: eetfestijn in Sint-Arnolduszaal, Marktstraat 1, Oudenburg

Iedereen welkom op ons eetfestijn, voorafgegaan door een uiteenzetting van voormalig minister 
en huidig Kamerlid Jan Jambon. De organisatie gebeurt in samenwerking met de collega’s van de 
afdelingen Oudenburg, Gistel en Ichtegem. Inschrijven vóór 3 maart via jabbeke@n-va.be 

Voor 15 euro per persoon (7 euro voor kinderen onder twaalf jaar) krijgt u een aperitief, gevolgd 
door een halve kip met groenten en frietjes. Uw inschrijving is definitief na betaling op het rekening- 
nummer BE62 3770 4238 1761 van N-VA Jabbeke, met vermelding van uw naam en het aantal 
personen. 

Komt u alleen naar de voordracht, dan betaalt u geen toegang maar vragen we wel om u in te 
schrijven.

JAN JAMBON EN ONZE  
FRACTIEVOORZITTER  

GEERT ORBIE



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


