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Noodfonds voor Jabbeekse verenigingen
De Vlaamse Regering geeft onze gemeente ruim 150.000 euro als steun voor de lokale verenigingen.

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Veel lokale sportclubs, toneel- 
gezelschappen of jeugdverenigingen zagen inkomsten verloren gaan. In normale omstandigheden  
geven een eetfestijn, wafelverkoop of optreden hun de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te 
bekostigen. Maar dit jaar kunnen veel van die evenementen niet doorgaan. Gelukkig is er hulp van de 
Vlaamse overheid. Zo krijgt Groot-Jabbeke 153.500 euro voor zijn sport-, jeugd- en cultuurverenigin-
gen. Gemeenteraadslid Han Vermaut roept het gemeentebestuur op om die extra middelen billijk te 
verdelen onder alle verenigingen.

Hogere overheid 
fluit Jabbeeks  
gemeentebestuur 
terug
Het gemeentebestuur moet op zijn  
stappen terugkeren nadat N-VA- 
fractieleider Geert Orbie een fout in de 
besluitvorming aankaartte bij het  
Agentschap Binnenlands Bestuur. 

Onzorgvuldig dossier over erfpacht
In mei zette de bestuursmeerderheid een 
lijvig dossier over de toekenning van een 
erfpacht op de agenda van de gemeente- en 
OCMW-raad. Een beslissing daarover zou 
de Jabbeekse belastingbetaler voor tientallen 
jaren binden. Reden genoeg dus om te 
zorgen voor juridisch correcte teksten,  
zou je denken. 

Maar dat bleek te veel gevraagd. Gemeente- 
raadslid Werner Coudyzer merkte op dat 
het dossier onvolledig en bijzonder on-
zorgvuldig opgesteld was. De voltallige  
oppositie vroeg dan ook om het agenda-
punt uit te stellen. Zo zouden de raads-
leden de kans krijgen om het dossier 
grondig na te kijken en slordigheden in  
de tekst te schrappen. 

 Gemeenteraadslid Werner Coudyzer merkte 
op dat het dossier over de toekenning van een 
erfpacht onvolledig was en onzorgvuldig werd 
opgesteld.

CD&V volhardt in de boosheid
Wat daarop volgde, was een staaltje van 
hoe een arrogante bestuursploeg, gewend 
om beslissingen in achterkamertjes te 
nemen, denkt aan politiek te mogen doen. 
Het bestuur stond erop om het dossier 
door de gemeenteraad te ‘jagen’ en liet al 

helemaal geen ruimte voor een inhoudelijke 
bespreking. 

N-VA-fractieleider Geert Orbie raadde 
de gemeenteraadsvoorzitter nog aan om 
de gemeenteraad te onderbreken zodat 
CD&V overleg kon plegen. Hopelijk zou  
de partij zo tot inkeer komen en een  
bestuursfout voorkomen. 

Maar het mocht niet baten: na de onder-
breking volhardde het bestuur in de boos-
heid. De gemeenteraadsvoorzitter werd 
door de partijdiscipline gedwongen om 
een deontologische fout te maken. Tegen 
de regels voor de behandeling van agenda-
punten in werd het dossier doorgeduwd. 

Besluit moet ingetrokken worden
Daarop legde Geert Orbie bij de hogere 
overheid klacht neer tegen de gang van 
zaken. En hij kreeg gelijk: begin augustus 
verzocht het Agentschap Binnenlands  
Bestuur het gemeentebestuur uitdrukke-
lijk om het raadsbesluit in te trekken.

U kunt de gemeenteraadszitting in kwestie 
trouwens zelf herbekijken, want door de  
coronamaatregelen werd die via video-
conferentie gehouden. U vindt de opname 
terug op de gemeentelijke webstek onder 
bestuur/beleid/gemeenteraad, helemaal  
onderaan. Het punt komt aan bod na 2:04 
uur.

 Gemeenteraadslid Han 
Vermaut is blij met de 
Vlaamse steun voor onze 
verenigingen.
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Corona doet belang van  
trage wegen toenemen
Door corona hebben veel mensen het belang van  
wandel- en fietswegen opnieuw ontdekt. Het thema 
van de buurtwegen werd zo weer actueel. N-VA  
Jabbeke vraagt al jaren naar een gemeentelijk beleid 
daarrond. Ook de actiegroep Leefbaar Varsenare 
maande het gemeentebestuur onlangs aan om  
eindelijk werk te maken van een tragewegenbeleid.

 N-VA Jabbeke roept het gemeentebestuur op om trage wegen in te 
zetten binnen een breder beleid rond zachte mobiliteit.

N-VA wil gemeenteraad  
toegankelijker maken met 
technologische hulpmiddelen
Gemeenteraadslid Piet Berton vraagt aan het schepencollege 
om werk te maken van geluidsversterking tijdens de gemeente- 
raad en om opname en livestreaming te overwegen. Zo krijgen 
inwoners het makkelijker om betrokken te blijven bij het 
beleid.

Verstaanbaar voor iedereen
Debatten tijdens de gemeenteraad zijn niet gemakkelijk te  
volgen. Sommige gemeenteraadsleden spreken te stil en niet  
iedereen heeft een even sterk gehoor. Inwoners die de commissie 
of gemeenteraadszitting bijwonen kunnen vaak niet volgen, 
temeer omdat verschillende raadsleden met de rug naar het  
publiek zitten. Geluidsversterking kan hier een oplossing bieden.

Hulp bij verslaggeving
Daarnaast stelt gemeenteraadslid Piet Berton voor om de 
debatten op te nemen. Zo’n opname zou een grote hulp zijn bij 
het opstellen van de notulen, de officiële verslaggeving van de 
gemeenteraad. Momenteel worden tijdens de debatten notities 
gemaakt waarmee de agendapunten nadien worden aangevuld 
tot een verslag. 

Maar N-VA Jabbeke stelde al meermaals vast dat de weergave 
ofwel onvolledig ofwel heel beperkt was. Een debat in volle snel-
heid op correcte manier verslaan, is uiteraard geen makkelijke 
taak. Digitale technieken zijn daarom een welkom hulpmiddel. 
In verschillende gemeenten is het al mogelijk om de debatten op 
te nemen.

Livestreaming wordt de norm
Tot slot roept Piet Berton op om livestreaming te overwegen: het 
live uitzenden van de gemeenteraad via het internet, met klank 
én beeld. Meer inwoners kunnen zo de gemeenteraad volgen, 
op het moment zelf maar ook op een later tijdstip, wanneer 

de beelden op de gemeentelijke website gepubliceerd worden. 
Veel gemeenten en steden passen deze werkwijze al toe. In de 
toekomst wordt het vast en zeker de norm. 

Transparantie en participatie zijn cruciaal om de politiek in dit 
tijdperk een nieuw elan te geven. In volle coronatijd werd één 
gemeenteraad via videoconferentie gehouden, live uitgezonden  
en nadien gepubliceerd op de gemeentelijke webstek. Heel wat 
Jabbekenaren maakten van die gelegenheid gebruik om de 
gemeenteraad te volgen.

Piet Berton kan zich niet voorstellen dat het schepencollege dit 
idee niet genegen zou zijn. Temeer omdat CD&V-boegbeeld en 
gemeenteraadslid Hendrik Bogaert er blijkbaar ook een groot 
voorstander van is. Hij postte enkele maanden geleden een 
mooi verslag van zijn bezoek aan het Zuid-West-Vlaamse bedrijf 
Streamovations, een topspeler in het segment van live-streaming.

 Gemeenteraadsleden Piet Berton en Han Vermaut willen de  
gemeenteraad via opnames en livestreaming toegankelijker maken 
voor alle inwoners.
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Een visie rond zachte mobiliteit
Tot vorig jaar was de wet van 1841 op de buurtwegen nog van 
toepassing. De ‘Atlas der Buurtwegen’ uit 1850 is nog steeds 
een geldig juridisch document. Maar veel wegen zijn in on-
bruik geraakt of werden – al dan niet bewust – onrechtmatig 
in bezit genomen. Daaruit volgden soms bizarre toestanden, 
zoals een weg die officieel door een gebouw loopt. Zo moest 
de stad Aarschot 1,7 miljoen euro dwangsom betalen aan een 
actievoerder die de openstelling van verdwenen trage wegen 
eiste.

Op initiatief van de N-VA keurde het Vlaamse Parlement 
vorig jaar het ‘decreet gemeentewegen’ goed, met als doel om 
gemeenten aan te sporen een beleid te voeren rond zachte 
mobiliteit. Het principe moet daarbij zijn dat trage wegen in de 

eerste plaats behouden worden, eventueel verplaatst worden en 
pas in laatste instantie afgeschaft worden. 

Komaf maken met bizarre toestanden
Tijl Waelput, voorzitter van N-VA Jabbeke, roept het  
gemeentebestuur op om niet langer de kop in het zand  
te steken uit vrees iemand voor het hoofd te stoten. De  
gemeente moet komaf maken met bizarre toestanden en  
eigenaars rechtszekerheid geven. Trage wegen die alleen op  
papier bestaan, worden het best afgeschaft. Zinvolle trage  
wegen moeten geherwaardeerd worden en eventueel kunnen  
er ook nieuwe trage wegen komen. Dat alles binnen een  
globale visie voor de mobiliteit van de zachte weggebruiker.

N-VA vraagt concreet actieplan voor duurzaam groenbeheer
In zijn beleidsdoelstellingen belooft het gemeentebestuur om onze gemeente te vergroenen. Per inwoner zou er één boom  
geplant worden. N-VA Jabbeke roept op tot actie en reikt ideeën aan, maar het gemeentebestuur lijkt niet te motiveren.

Kleine wildernissen
Gemeenteraadslid Piet Berton hield in maart een pleidooi voor 
het aanleggen van kleine wildernissen, zogenaamde ‘Tiny 
Forests’, in Groot-Jabbeke. Het principe is eenvoudig: op een 
terrein van minstens een tennisveld tot maximaal 50 are groot 
maakt men een dichtbegroeide zone met bomen, struiken en 
eventueel heide. Daar kan de natuur haar gang gaan. Idealiter 
ligt zo'n kleine wildernis dicht bij een school, kinderopvang, 
zorgcentrum of jeugdverblijf. Zo kunnen jong en oud er volop 
van genieten.

‘Tiny Forests’ worden wereldwijd steeds populairder. Ze laten 
toe om CO2-uitstoot te compenseren en zo de opwarming van 
de aarde tegen te gaan. En ze bieden nog veel meer voordelen: ze 
dragen bij aan de biodiversiteit, verbeteren de luchtkwaliteit en 
bufferen water. 

Vlaamse steun
Piet Berton spoorde de bevoegde schepen dan ook aan om 
gebruik te maken van de Vlaamse subsidies voor lokale vergroe-
ningsprojecten. Minister Zuhal Demir riep de lokale besturen 
eerder al op om braakliggende terreinen een nuttige bestem-
ming te geven. De gemeente Jabbeke, en dan in het bijzonder 
het OCMW, beschikt over heel wat stukjes terrein die daarvoor 
in aanmerking komen. Piet Berton vroeg ook speciale aandacht 
voor de deelgemeente Stalhille, die helemaal geen bos heeft.

Meer bomen langs weilanden en akkers
Gemeenteraadslid Marleen Vanden Broucke kwam hier in de 
gemeenteraad van juli op terug. Ze reikte bijkomende ideeën aan, 
zoals het planten van bomen aan de rand van weilanden en rond 
veedrinkpoelen. Weidedieren kunnen onder die bomen schuilen 
tegen felle zon. Koeien die niet lijden onder hittestress, geven ook 
meer melk. Zo zorgen we voor dierenwelzijn én meer opbrengst.

Marleen pleitte ook voor houtkanten en bomenrijen langs 
akkers om erosie en stormschade tegen te gaan. Zo vermijden 
we zandwolken bij net geploegde akkers en platgedrukte teelten 
bij storm. Boomlijnen breken het effect van wind en stortbuien. 
Ze beschermen de velden tegen hevige regen en hagel, capteren 
die voor een deel en laten het door de bladeren afgeremde water 
neerkomen onder hun kruinen. Door hun schaduw beschermen 
ze de akkers en weiden ook tegen droogte door verdamping. 
Bovendien zorgen ze voor nestgelegenheid en voedsel voor vele 
kleine dieren en bevorderen ze zo de biodiversiteit.

Tot driemaal toe wezen onze gemeenteraadsleden op de moge-
lijkheid om voor dit soort projecten subsidies aan te vragen via 
het Agentschap Natuur en Bos. Maar begin september bleek dat 
het schepencollege opnieuw de termijn om in te tekenen heeft 
laten verstrijken. We kunnen niet anders dan concluderen dat 
men niet de intentie heeft om er serieus werk van te maken. Ook 
rond dit thema is er dus veel geblaat maar weinig wol …

 Gemeenteraadslid Marleen Vanden Broucke pleit voor meer bomen 
langs weilanden en akkers als hulpmiddel tegen het effect van ongunstige 
weersomstandigheden.
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs

014229


