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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

JABBEKE

Naast Isabelle Catteeu, die ook deel uitmaakte van het vorige be-
stuur, versterken heel wat nieuwe krachten N-VA Jabbeke: Gino 
Deblauwe, Saskia Jonckheere, Ruben Devriendt, Marianne  
Vandoorne en Norbert Demonie. Ook alle mandatarissen 
maken deel uit van ons bestuur: fractievoorzitter Geert Orbie, 
gemeenteraadsleden Marleen Vanden Broucke, Han Vermaut en 
Werner Coudyzer, en de leden van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst Veronique Declerck en Jan Talloen.

Na de bestuursverkiezing volgde een druk bijgewoonde nieuw-
jaarsreceptie in De Linde in deelgemeente Zerkegem. Gast-
spreker professor Herman Matthijs maakte een analyse van de 
politieke toestand in het licht van de verkiezingen van 26 mei. 
Heel wat kandidaten voor het Vlaams Parlement en de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers uit het arrondissement Brugge 
tekenden present. 

Geert stond aan de wieg van onze afdeling in 2010. Hij was 
twee legislaturen voorzitter van onze afdeling en is sinds 2012 
fractievoorzitter in de gemeenteraad voor de N-VA. In 2013 
werd hij arrondissementeel voorzitter en op dit ogenblik is hij 
N-VA-voorzitter van West-Vlaanderen. Als arts wil hij zich 
inzetten voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare 
gezondheidszorg. Met uw steun geeft Geert Orbie Jabbeke graag 
een stem in het Vlaams Parlement!

Geert Orbie
Plaats 21 Vlaams Parlement

De leden van N-VA Jabbeke hebben een nieuw bestuur verkozen. Tijl Waelput start een tweede termijn van 
drie jaar als voorzitter. Gemeenteraadslid Piet Berton zal hem bijstaan als ondervoorzitter. 

Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees  
parlement. N-VA Jabbeke is verheugd dat Geert Orbie als kandidaat op de kieslijsten staat. Hij is  
medelijstduwer voor het Vlaams Parlement.

Nieuw afdelingsbestuur voor N-VA Jabbeke

Geert Orbie, uw kandidaat voor 26 mei

Geen tussenkomst voor Buzzy Pazz (p. 3)Raad van State fluit Jabbeke terug (p. 2)



jabbeke@n-va.be

Raad van State fluit Jabbeeks  
gemeentebestuur terug
Een gemeente is niet bevoegd om een belasting te heffen op economische activiteit. Dat oordeelt de Raad van  
State. Slecht nieuws voor CD&V Jabbeke. 

Die partij komt altijd geld te kort om electorale cadeautjes uit te 
delen en ging dus op zoek naar een omweg om toch centen in 
het laatje te krijgen. Met een belasting op de bedrijfsoppervlakte 
maakten ze de Jabbeekse ondernemers tot kind van de rekening. 
De N-VA heeft zich daar steeds tegen verzet, want de oppervlakte  
van een bedrijf is absoluut geen maatstaf voor de potentiële 
winst. Op 10 m² kan er honderd maal meer winst gemaakt worden 
dan op 100 m², afhankelijk van de activiteit. De Raad van State 
heeft die arbitraire belasting ten nadele van ondernemende 
vennootschappen nu geschorst. Wij juichen die beslissing toe.

Maar CD&V lijkt nog niet meteen van plan om verstandiger 
om te gaan met belastingen. Wegens een onverwacht hoge 
factuur voor de brandweerdekking van onze gemeente werden 
in de vorige legislatuur de belastingen verhoogd. Die factuur is 
inmiddels afbetaald. N-VA Jabbeke stelde dan ook voor om de 
belastingvoet, die inmiddels zorgt voor bijna 1 miljoen extra 
inkomsten uit de zak van de Jabbekenaar, terug te brengen naar 
het oude niveau. CD&V stemde tegen om op uw kap sinterklaas 
te blijven spelen.

De adem van de groene long stinkt
Het dossier van wat onze burgemeester nogal verbloemend ‘de groene long’ noemt, is een typevoorbeeld van  
het gebrek aan visie en de rotte politieke gebruiken in onze gemeente. Een slordig akkoord met een project- 
ontwikkelaar moet het laatste stuk groen in de dorpskern van Varsenare redden.

Gouverner, c’est prévoir. Die wijsheid van journalist en politicus  
Emile de Girardin ontgaat spijtig genoeg onze Jabbeekse  
bestuurders. Verdoofd door het manna van hun schepenloon en 
niet gehinderd door al te veel kennis van zaken, beperken ze zich 
tot het bijwonen van allerhande sociaal-culturele activiteiten en 
het gul spenderen van de belastinginkomsten. Die laatste hebben 
ze nota bene te danken aan burgers die ondertussen wel hard 
werken voor hun maandelijks inkomen. Kortom, een lange- 
termijnvisie is aan deze heren en dames niet besteed. 

Dat vertaalt zich in een pappen-en-nathoudenbeleid, zoals 
pijnlijk blijkt uit het recente voorbeeld van de dorpskern van 
Varsenare. Voor het behoud van een laatste stuk groen in de 
dorpskern van Varsenare werd een schimmige deal gesloten met 
een projectontwikkelaar. De toekenning van een extra bouwlaag 
moest hem over de streep trekken. Bovendien zal het aanleggen 
van de groenomgeving moeten gebeuren op kosten van de belas-
tingbetaler. Het motto van CD&V Jabbeke lijkt wel mundus vult 
decipi: de wereld wil bedrogen worden …

Sinds het begin van deze legislatuur is het OCMW op een andere manier georganiseerd. Alle gemeenteraadsleden zijn nu ook OCMW-raadsleden. Daarnaast bestaat er een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Het buigt zich over 
alle individuele hulpvragen en geeft ook advies aan de gemeenteraad. Voor de N-VA werden Veronique Declerck en Jan Talloen verkozen als lid van dat comité.

Veronique Declerck
Veronique heeft een bijzondere gave om met mensen om te gaan. Van 1978 tot 1990 baatte ze een eigen  
kledingzaak uit in de Dorpsstraat in Jabbeke: Jeans Boetiek Veronique. Daarna ging ze aan de slag als mede-
werkende echtgenote in een garagebedrijf. Vandaag is ze winkelverantwoordelijke in een kledingzaak in Brugge. 
De dagelijkse omgang met klanten heeft Veronique heel wat mensenkennis bijgebracht. Ze was gemeente-
raadslid van 1998 tot 2009 en voorzitter van het OCMW in Jabbeke van 2000 tot 2006. Daarnaast zetelde ze in 
de seniorenraad en in de verkeerscommissie en was ze voorzitter van het plaatselijk werkgelegenheids- 
agentschap (PWA). Met veel enthousiasme zet zij zich de komende jaren in voor het bijzonder comité.

Wie het hele dossier wil raadplegen, kan het lezen op: www.jabbeke.n-va.be/nieuws/de-adem-van-de-groene-long-stinkt

Uw vertegenwoordigers in het bijzonder comité voor de sociale dienst
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Meerderheid weigert sociale tussenkomst 
voor Buzzy Pazz
Het gemeentebestuur is niet van plan om het de Jabbeekse gezinnen iets makkelijker te maken door een 
deel van kosten voor een Buzzy Pazz op zich te nemen. Wat in tal van andere gemeenten wel kan, blijkt voor 
Jabbeke onmogelijk.

Vanuit Jabbeke nemen heel wat scholieren naast de fiets 
ook vaak de bus om naar school te gaan, vooral bij slecht 
weer of in de donkere maanden. Maar de Buzzy Pazz – het 
jongerenabonnement van De Lijn – kost maar liefst 212 euro 
per jaar. Een flinke uitgave dus voor heel wat gezinnen met 
schoolgaande kinderen. Honderden Vlaamse gemeentes  
– in onze regio onder meer Oudenburg, De Haan, Ichtegem 
en Zuienkerke – zetten daarom in op een tegemoetkoming 
van gemiddeld 25 à 30 procent van de aankoopprijs, via een 
systeem dat De Lijn daarvoor ter beschikking stelt. Er zijn 
zelfs uitschieters zoals De Panne die 75 procent van de kost 
betalen.

Een milieuvriendelijk en sociaal voorstel
Gemeenteraadslid Piet Berton stelde op de gemeenteraad 
voor dat Jabbeke voor 30 procent zou tussenkomen bij  
jongeren van 12 tot 19 jaar. Hij deed dat op basis van grondig 
studiewerk, met de nodige cijfers ter ondersteuning. Het 
stimuleren van openbaar vervoer heeft tal van positieve  
gevolgen: het zorgt voor duurzame mobiliteit, minder 
verkeersellende en het is beter voor het milieu. Bovendien is 
het N-VA-voorstel ook heel sociaal, want 
honderden gezinnen krijgen een duwtje 
in de rug. Het budget dat nodig is om het 
voorstel te realiseren, bedraagt ongeveer 
20 000 euro per jaar. Een peulschil in 
vergelijking met andere uitgaven die het 
gemeentebestuur recent deed.

Maar ondanks de unanieme goedkeuring van alle oppositie-
partijen, viel de meerderheid niet te overtuigen. Een degelijk  
sociaal en milieuvriendelijk voorstel, dat in honderden 
Vlaamse gemeenten al jaren toegepast wordt, belandt zo in 
de prullenmand. “Ze moeten maar met de fiets rijden”, was 
de repliek.

Jan Talloen
Jan Talloen woont met zijn vrouw Marleen en zoon Dries in Varsenare. Hij was betrokken bij de oprichting van N-VA 
Jabbeke. Na de verkiezingen van 2012 werd Jan OCMW-raadslid en secretaris in het arrondissementeel N-VA-bestuur 
van Brugge-Torhout-Oostkust. Van 2014 tot 2018 zetelde Jan ook als gemeenteraadslid in de Jabbeekse gemeente- 
raad. Momenteel is Jan provinciaal bewegingsverantwoordelijke voor de West-Vlaamse N-VA-afdelingen. Ook in 
West-Vlaanderen heeft de N-VA een stevige lokale werking. In 60 van de 64 gemeenten van de provincie heeft de partij 
een lokale afdeling. Jan houdt zich fulltime bezig met de opvolging en de ondersteuning van die afdelingen. In zijn vrije 
tijd is hij actief bij Natuurpunt en gids in het Zwin. Hij heeft een passie voor alle natuur, maar zijn bijzondere interesse 
gaat uit naar de vleermuizen.

Sinds het begin van deze legislatuur is het OCMW op een andere manier georganiseerd. Alle gemeenteraadsleden zijn nu ook OCMW-raadsleden. Daarnaast bestaat er een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Het buigt zich over 
alle individuele hulpvragen en geeft ook advies aan de gemeenteraad. Voor de N-VA werden Veronique Declerck en Jan Talloen verkozen als lid van dat comité.

Gemeenteraadslid Piet Berton: 

“Door openbaar vervoer te stimuleren, 
zorgen we voor duurzame mobiliteit, minder 
verkeersellende en een gezonder milieu.”

Uw vertegenwoordigers in het bijzonder comité voor de sociale dienst
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen
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