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Bij aanvang van de zitting wordt door raadslid Hilde Despiegelaere aangegeven dat de CD&V-fractie 
voorstelt om agendapunt 11 te verdagen. 
 
 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar het audioverslag, neergelegd onder 
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad 
 
 
1 Goedkeuring verslag vorige zitting 
 
Aan de gemeenteraad wordt het verslag van de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de 
genomen beslissingen en het op de website van de gemeente gepubliceerde audioverslag. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 14 juni 
2021. 
 
 
2 Erediensten - uittekening toekomstvisie parochiekerken - kerkenbeleidsplan van de 
gemeente Jabbeke 
 
Voorgeschiedenis - aanleiding  
 
De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de opdracht 
gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente. Het 
kerkenbeleidsplan vindt zijn oorsprong in de conceptnota van Vlaams minister Geert Bourgeois, “Een 
toekomst voor de Vlaamse parochiekerk” van 24 juni 2011. 
 
Bevoegdheid 

GE
ME
EN
TE
RA
AD

a
HAESEHAESE

X Nadia, X Nadia, 
RME Paul, ME 

OUCKE Ilse, E 
OUCKE Marleen, UCKE Marleen, 

ndrik, ORBIE Gdrik, ORBIE
RSCH Carine, FCarine, 

e Despiegelaere aangee Despiegelaere aang

verwezen nen aar hehe
px?ID=4?ID=4 – jabbeke.be- – jabbekeNrige zitting ge zittingEwordt het verslag van wordt het verslag van 

n en het op de websiten het op de websit

kel el
meenteraad geeft zonmeenteraad geeft zo

1. 1. 

G2 EredienstenredienstenGEGgemeente JemeentGGGVoorgeVoorgeG



Notulen gemeenteraad 5 juli 2021 – pagina 2 

 
- Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur 
 
Juridische grond 
 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (en latere wijzigingen), inzonderheid artikel 2.1, sub 
31°/1 
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 (en latere wijzigingen), inzonderheid artikel 11.2.10  
Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei 
2004 
Decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de 
openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria van 12 juli 
2013, inzonderheid artikel 8 
Inspiratienota over kerkenbeleidsplannen van het agentschap Onroerend Erfgoed (versie 17 januari 
2019) 

 
Toelichting (feiten en context) 
 
Volgens de definitie opgenomen onder artikel 2.1, sub 31°/1 van het Onroerenderfgoeddecreet is het 
kerkenbeleidsplan een schriftelijk document dat eerst door het representatief orgaan van de betrokken 
eredienst en vervolgens door de gemeente- of de provincieraad wordt goedgekeurd en dat een lokaal 
gedragen langetermijnvisie biedt voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de betrokken eredienst op 
het grondgebied van de gemeente of provincie. 
  
De langetermijnvisie moet minimaal volgende basisgegevens bevatten: a) een beschrijving van de 
betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst, met onder meer hun cultuurhistorische waarde, hun 
architecturale mogelijkheden, hun bouwfysische toestand; b) de situering van elk gebouw bestemd voor 
de eredienst in zijn ruimtelijke omgeving; c) een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele 
functie van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst en d) een onderbouwde visie op het 
toekomstig gebruik en de toekomstige functie van de betrokken gebouwen, inclusief een plan van 
aanpak hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden 
onderzocht. 
  
Verder kan, zoals bepaald in artikel 11.2.10 van het Onroerenderfgoedbesluit, een verhoogde 
erfgoedpremie van 60% voor het beheer van of voor werkzaamheden of diensten aan of in beschermde 
monumenten, die bestemd zijn voor een erkende eredienst, slechts worden toegekend als er een 
actueel kerkenbeleidsplan beschikbaar is voor de gemeente in kwestie. 
 
Ook voor de subsidiëring van investeringen aan gebouwen van de eredienst die eigendom zijn van een 
publieke rechtspersoon en die niet als monument beschermd zijn wordt als voorwaarde gesteld dat 
(zoals bepaald in artikel 8 van het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor 
gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele 
dienstverlening en crematoria) het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd een gebouw van 
de eredienst blijft (zowel voor het erkend representatief orgaan van de eredienst als voor de 
gemeenteraad) volgens de langetermijnvisie op de gebouwen van die eredienst in die gemeente. 
Bovendien moeten de investeringen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd passen in die 
langetermijnvisie. 
 
Het beschikken over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan is dus van groot belang. 
 
Het kerkenbeleidsplan Jabbeke werd in opdracht van de gemeente opgemaakt door de West-Vlaamse 
Intercommunale in de periode februari-mei 2021. De opmaak van dit beleidsplan verliep daarbij in 
overleg tussen het gemeentebestuur, het Centraal Kerkbestuur en alle kerkfabrieken die eronder 
ressorteren. 
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Dit resulteerde in een eindrapport met volgend besluit in verband met de toekomstige invulling van de 
kerken in de gemeente Jabbeke, te weten: 

de Sint-Blasiuskerk te Jabbeke, de Sint-Eligiuskerk te Snellegem, de Sint-Jan Baptistkerk te Stalhille, 
de Sint-Mauritiuskerk te Varsenare en de Sint-Vedastuskerk te Zerkegem blijven in gebruik voor de 
eredienst; 
naast de functies voor kerkelijke diensten zal met betrekking tot voormelde kerken in de toekomst 
ook volop worden ingezet op valorisatie en nevenbestemming in de tijd. 

 
Onder valorisatie begrijpt men initiatieven die, met respect voor het normale gebruik van de 
parochiekerk, de betekenis van het kerkgebouw in al zijn aspecten kunnen versterken en bevorderen. 
 
Met nevenbestemming in de tijd of multifunctioneel gebruik wordt bedoeld dat het kerkgebouw in dit 
geval occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door andere 
instanties gebruikt kan worden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende op 17 mei 2021 principieel zijn akkoord aan 
het ontwerp van kerkenbeleidsplan. Aansluitend hierop werd het plan ter goedkeuring voorgelegd aan 
het erkend representatief orgaan van de rooms-katholieke eredienst. 
  
Op 7 juni 2021 ontving het gemeentebestuur de goedkeuring van monseigneur Lode Aerts, bisschop 
van Brugge, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan op het ontwerp van 
kerkenbeleidsplan. De diocesane beleidsploeg heeft geen bezwaren bij het voorgelegde 
kerkenbeleidsplan en de daarin opgenomen visie op het gebruik en de functie voor de vijf 
parochiekerken in de gemeente Jabbeke. 
 
De gemeenteraad dient het door het bisdom goedgekeurde kerkenbeleidsplan nu eveneens goed te 
keuren. 
 
Argumentatie 
 
Na de goedkeuring door de gemeenteraad voldoet het kerkenbeleidsplan van Jabbeke aan de 
voorwaarden zoals gesteld in artikel 2.1, sub 31°/1 van het Onroerenderfgoeddecreet en kunnen 
toekomstige subsidiedossiers voor de restauratie van als monument beschermde kerken volgens de 
bepalingen van het Onroerenderfgoedbesluit ingediend worden. 
 
Verwijzingsdocumenten 
 

Collegebeslissing van 17 mei 2021 
Brief d.d. 7 juni 2021 van Bisdom Brugge met goedkeuring van het kerkenbeleidsplan van Jabbeke 
Kerkenbeleidsplan van gemeente Jabbeke (versie 10 mei 2021) 

 
Gaat over tot de stemming voor dit agendapunt: 
Voor: Claudia Coudeville, Frank Casteleyn, Daniël Vanhessche, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul 

Storme, Nadia Hendrickx, Reinhart Madoc, Peter-Jan Hallemeersch, Hilde 
Despiegelaere, Chris Bourgois, Ilse Vandenbroucke, Annemieke Dhaese, Joël Acke, Wim 
Vandenberghe 

Onthouding: Marleen Vanden Broucke, Werner Coudyzer, Piet Berton, Han Vermaut 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het voorliggende kerkenbeleidsplan van gemeente Jabbeke goed. 
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Artikel 2:  
Een afschrift van de beslissing wordt bezorgd aan het Centraal Kerkbestuur Jabbeke, aan het Bisdom 
Brugge én aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, zetel West-Vlaanderen (…). 
 
 
3 Vrijetijd - bibliotheek - start collectie gezelschapspellen - aanpassing dienstreglement 
 
Vanuit de bibliotheek wordt voorgesteld om op te starten met een uitleencollectie voor 
gezelschapspellen. Dit zou aangeboden worden aan alle leeftijden en zowel zuiver ontspannende als 
educatieve materialen zouden voorzien worden. 
 
Een startcollectie van 100 spellen verdeeld over bibliotheek Jabbeke en bibliotheek Varsenare zou 
aangeboden kunnen worden. Daarbij wordt voorgesteld om de volgende uitleenmodaliteiten toe te 
passen: 
 

uitleen van max. 1 spel per lener (dit aantal kan later worden verhoogd als de collectie groter is) 
uitleentermijn gelijk aan de andere materialen: 3 weken en 2 maal verlengbaar 
elke lener kan maximum 1 spel reserveren (reservatiekost : 1,00 euro) 
te laat-geld is gelijk aan de andere materialen (0,10 euro/week) 
vergoeding niet-essentieel speldeel : vergoeding 1,00 euro 
vergoeding essentieel speldeel : kostprijs van het spel 

 
Er wordt voorgesteld om ook de dienst buitenschoolse kinderopvang gebruik te laten maken van deze 
collectie en in een latere instantie kan de voorraad spelmaterialen van het OCMW mogelijks worden 
geïntegreerd in deze werking. 
 
Een aanpassing van het dienstreglement van de bibliotheek is nodig zodat de uitleenvoorwaarden van 
dit nieuwe materiaal kan worden vastgelegd. 
 
Gelet op het streven naar een uitbreiding van het ontspanningsaanbod voor gezinnen wordt 
voorgesteld om te starten met de uitleen van een collectie gezelschapspellen. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De Gemeenteraad verklaart zich akkoord met het voorliggend dienstenreglement van de openbare 
bibliotheek. 
 
“Titel 1 Toegang 
De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Jabbeke is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische 
instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar 
uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, 
opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking. 
De leeszaal van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek is vrij toegankelijk. De gebruiker dient er wel voor te 
zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. In de lokalen van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
mag men niet roken, eten of drinken. Dieren en hinderlijke voorwerpen mogen niet worden binnengebracht ; 
met uitzondering van geleidehonden. 
 
Titel 2 Openingsuren 
De dagen en uren van bemande opening zijn de volgende : 
HOOFDBIBLIOTHEEK JABBEKE : maandag 15 uur tot 19 uur, dinsdag 15 uur tot 19 uur, woensdag 14 uur 
tot 19 uur, donderdag 15 uur tot 19 uur, vrijdag 15 uur tot 19 uur, zaterdag 09 uur tot 12 uur. 
Naast bovenvermelde bemande openingsuren is hoofdbibliotheek Jabbeke ook elke weekdag onbemand open 
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vanaf 10 uur waarbij uitleenverrichtingen en het lezen van de krant mogelijk is. 
FILIAAL VARSENARE : dinsdag 16 uur tot 19 uur, woensdag 14 uur tot 18 uur, vrijdag 14 uur tot 18 uur, 
zaterdag 09 uur tot 12 uur 
UITLEENPOST SNELLEGEM : woensdag 14 uur tot 18 uur 
UITLEENPOST ZERKEGEM : woensdag 14 uur tot 18 uur 
 
Alleen wie een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek is kan aanspraak maken op de volledige 
dienstverlening. 
 
Titel 3 Lidmaatschap 
Lid zijn van één van de Jabbeekse bibliotheken is gratis voor eigen inwoners. Voor niet-inwoners vanaf 18 jaar 
kost de inschrijving 5,00 € per jaar. Het lidmaatschap in één van de aangesloten Ginter-bibliotheken betekent 
automatisch ook gratis lid in alle andere gemeentelijke bibliotheken van Ginter (Jabbeke, Gistel, Oudenburg, 
Zedelgem, Torhout, Kortemark, Koekelare, Ichtegem). 
 
De inschrijving gebeurt d.m.v. identiteitsbewijs dat bij voorkeur ook wordt gebruikt als lenerspas. 
Aan personen die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom van 12,50 € worden 
gevraagd. Deze waarborgsom zal onmiddellijk worden terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.   
De bij de inschrijving medegedeelde identiteitsgegevens worden door de bibliotheek in een ledenbestand 
bijgehouden. Iedere ingeschreven lener heeft recht op inzage en verbetering van zijn identiteitsgegevens en die 
van de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen op de wijze zoals bepaald door de wet van 08/12/1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld. 
De uitleningen zijn persoonlijk: het geleende mag niet aan derden worden uitgeleend. 
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken of materialen. Indien hij bij het ontvangen 
van een werk of materiaal vaststelt dat er een beschadiging is of dat er aantekeningen werden gemaakt, wordt 
hij verzocht dit aan het personeel mede te delen, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld. 
Alleen door middel van een geactiveerde lenerspas of elektronische identiteitskaart kunnen materialen uit de 
bibliotheek ontleend worden. 
 
Titel 4 Materialen 
De uitleen van alle materialen is kosteloos voor iedereen.  
Het aantal materialen dat tegelijkertijd op één lenerspasje of elektronische identiteitskaart kan worden 
uitgeleend is vijf per materiaalsoort. Uitzondering hierop vormen gezelschapsspellen waarvan er slechts één per 
lener kan worden uitgeleend en de reisgidsen waarvan er slechts drie per lener kunnen worden uitgeleend. Ook 
kan er slechts één e-reader met daarop drie e-boeken tegelijkertijd worden ontleend. De dagbladen en de laatst 
verschenen nummers van de tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. 
 
Titel 5 Uitleentermijn 
De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt drie weken. De lener kan de uitleentermijn tweemaal verlengen, 
op voorwaarde dat de uitgeleende werken of materialen niet door andere leners werden gereserveerd. Enkel 
e-readers en e-boeken kunnen niet worden verlengd. 
 
Titel 6 Boete / schadevergoeding 
Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt daarvoor 0,20 € per materiaal en per week. 
Het te-laat-geld voor e-readers en e-boeken bedraagt 5,00 € per week. De kosten voor het postaal verzenden 
van de maningsbrief vallen eveneens ten laste van de gebruikers : 1,00 € per brief. 
Indien de ontleende werken of materialen na één maand niet terug binnengeleverd zijn, zal de lener een 
vergoeding moeten betalen, die gelijk is aan de vervangingswaarde van de ontleende materialen, verhoogd met 
de manings- en de administratiekosten.  
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet 
hij de kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor werken die niet meer 
verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij 
gedeeltelijke beschadiging van een gedrukt materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de 
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schadevergoeding. 
Bij verlies of beschadiging van een niet-essentieel deel van gezelschapsspellen zal een vergoeding van 1.00 € 
wordt aangerekend. Heeft het verlies of beschadiging betrekking op een essentieel speldeel dan zal de kostprijs 
van het totale spel worden aangerekend. 
 
Bij verlies of beschadiging van het lenerspasje wordt voor het afleveren van een nieuw lenerspasje 1,25 € 
aangerekend. 
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur van de lener als gevolg 
van het gebruik van audiovisuele materialen, noch voor verlies van computergegevens. 
 
Titel 7 Personeel 
De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.  
 
Titel 8 Reservaties 
Alle uitgeleende materialen kunnen worden gereserveerd tegen een financiële bijdrage van  1,00 € per titel. 
Gereserveerde werken blijven maximaal 2 weken ter beschikking van de aanvrager, te beginnen vanaf de 
verzendingsdatum van het verwittigingsbericht. 
Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken 
worden aangevraagd tegen een financiële bijdrage van 1,00 € per titel. De kosten voor het aanvragen van 
werken uit wetenschappelijke bibliotheken vallen volledig ten laste van de aanvrager. 
 
Titel 9 Reproductie 
Een print of fotokopie (zwart/wit), formaat A4 0,10 € 
een print of fotokopie (zwart/wit), formaat A3 0,20 €. 
 
Titel 10 Internetreglement 
Algemene voorwaarden. 
De consultatie van het internet is gratis voor iedereen. 
 
Volgend gebruik van het internet is niet toegelaten : 
gebruik voor illegale of commerciële doeleinden 
consultatie van onzedige websites 
zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright 
schenden van het computerbeveiligingssysteem 
vernietigen, veranderen of beschadigen van computerinformatie 
vernietigen, veranderen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek 
of aan andere gebruikers 
gebruik van eigen software 
opslaan van gegevens op de harde schijf van de bibliotheekcomputer 
 
Sancties. 
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot het internet leidt tot 
sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk: 
Het vergoeden van veroorzaakte schade. 
Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van Internet. 
Tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek. 
Bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging. 
Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding. 
 
Door zich in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met 
dit reglement, dat hem bij de inschrijving wordt overhandigd. Personen die dit reglement niet naleven of de 
goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die 
bevoegdheid berust bij het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, op voorstel van de 
bibliothecaris. Omstandigheden niet voorzien in dit reglement worden door de bibliothecaris of, tijdens zijn 
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afwezigheid, door zijn plaatsvervanger geregeld. Ze worden in de eerstvolgende vergadering van het 
Beheersorgaan besproken. 
 
Titel 11 reglement e-reader 
Leden van bibliotheek Jabbeke ouder van 16 jaar kunnen gratis een e-reader ontlenen. 
De uitleentermijn van een e-reader bedraagt drie weken en is niet verlengbaar. 
Elke e-reader kan maximum 3 e-boeken uit de bibliotheekcollectie. 
Een e-reader of e-boek kan worden gereserveerd wanneer alle exemplaren zijn uitgeleend. 
Het is strikt verboden om e-boeken te kopiëren, verwijderen of toevoegen. 
Het is strikt verboden om de e-reader uit te lenen aan derden. 
De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat, in een beschermhoes. De e-reader en hoes 
moeten met grote zorg worden behandeld en in dezelfde staat samen met alle e-boeken worden teruggebracht. 
Bij verlies of beschadiging van de e-reader, de beschermhoes of de e-boeken moet het volledig aankoopbedrag 
van deze materialen worden betaald. 
De e-reader kan enkel worden uitgeleend en teruggebracht tijdens de bemande openingsuren van de bibliotheek 
d.m.v. persoonlijke overhandiging aan een personeelslid van de bibliotheek. 
Per week te laat zal 5.00 € per e-reader (inclusief alle toebehoren) worden aangerekend.” 
 
 
4 Patrimonium - verkaveling D'Hooge Noene - wegenis - kosteloze grondafstand 
 
Wettelijk kader 
• Artikel 41, tweede lid, 11° Decreet Lokaal Bestuur 
 
Aanleiding 
Op 23 maart 1995 werd een verkavelingsvergunning verleend voor “het verkavelen van een grond, 
gelegen te 8490 Jabbeke, Zandstraat – De Manlaan – Warandedreef”. 
Naar aanleiding van de verkavelingsvergunningsaanvraag verleende de gemeenteraad op 14 november 
1994 goedkeuring aan de wegenis- en rioleringswerken, evenals opritten, voetpaden en groenaanleg. 
De definitieve oplevering, die werd goedgekeurd door het schepencollege, vond plaats op 5 februari 
1998. 
 
Motivering 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd voor de overname van de wegenis 
genaamd "D’Hooghe Noene", gelegen in het verlengde van de Zandstraat en kadastraal gekend Jabbeke, 
4e Afdeling Varsenare, sectie C, nr. 260X2, met een kadastrale oppervlakte van vijfentwintig are 
eenenveertig centiare (25a 41 ca). 
In het ontwerp van akte wordt ook de overname van de wegenis ‘Uytdreve’ opgenomen, waarvoor de 
gemeenteraad reeds op 6 maart 2000 goedkeuring verleende (260147).  
 
Samen met het ontwerp van akte worden ook het uittreksel uit de kadastrale legger en een liggingsplan 
uit het kadaster voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp van de akte voor de overname van de wegenis 
genaamd "D’Hooghe Noene", gelegen in het verlengde van de Zandstraat en kadastraal gekend Jabbeke, 
4e Afdeling Varsenare, sectie C, nr. 260X2, met een kadastrale oppervlakte van vijfentwintig are 
eenenveertig centiare (25a 41 ca), ten aanzien van de nv Huysman Bouw, (…). 
 
Artikel 2: 
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De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de verwerving wordt de akte verleden door Vadenot BV geassocieerde notarissen, (…). 
 
Artikel 4: 
Overeenkomstig de bijzondere voorwaarden voor ‘riolering – wegenis – voetpaden – opritten’ bij de 
verkavelingsvergunning van 23 maart 1995 zijn alle kosten verbonden aan de afstandsakten ten laste 
van de verkavelaar. 
 
Artikel 5: 
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester en tevens gemeenteraadslid, en de heer Gabriël Acke, 
algemeen directeur, worden gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te 
ondertekenen. 
 
 
5 Patrimonium - verkaveling Oudenburgweg/Uytdreve - Stuiverstraat - wegenis - 
kosteloze grondafstand 
 
Wettelijk kader 
• Artikel 41, tweede lid, 11° Decreet Lokaal Bestuur 
 
Aanleiding 
Op 10 januari 2011 werd een verkavelingsvergunning verleend voor het verkavelen van gronden 
gelegen te 8490 Jabbeke, Oudenburgweg – Uytdreve. 
Naar aanleiding van de verkavelingsvergunningsaanvraag verleende de gemeenteraad op 8 november 
2010 goedkeuring aan het ontwerp voor het uitvoeren van een gescheiden riolering, de wegenis en 
omgevingsaanleg. 
De definitieve oplevering, die werd goedgekeurd door het schepencollege, vond plaats op 13 juli 2020. 
 
Motivering 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd voor de overname van: 

de wegenis genaamd "Stuiverstraat", gelegen in het verlengde van de Oudenburgweg en kadastraal 
gekend Jabbeke, 4e Afdeling Varsenare, sectie C, nr. 73F2, met een kadastrale oppervlakte van acht 
are zesentwintig centiare (8a 26ca); 
een nieuw aangelegd voetpad, gelegen langs de Oudenburgweg, en kadastraal gekend Jabbeke, 4e 
Afdeling Varsenare, sectie C, nr. 73R, met een oppervlakte volgens meting van vijf centiare (5ca). 

 
Samen met het ontwerp van akte worden ook de uittreksels uit de kadastrale legger en het metingsplan 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp van akte voor de overname van:  

de wegenis genaamd "Stuiverstraat", gelegen in het verlengde van de Oudenburgweg en kadastraal 
gekend Jabbeke, 4e Afdeling Varsenare, sectie C, nr. 73F2, met een kadastrale oppervlakte van acht 
are zesentwintig centiare (8a 26ca); 
een nieuw aangelegd voetpad, gelegen langs de Oudenburgweg, en kadastraal gekend Jabbeke, 4e 
Afdeling Varsenare, sectie C, nr. 73R, met een oppervlakte volgens meting van vijf centiare (5ca)  

 ten aanzien van de nv DRIEMO en de nv OMNIFLAT, (…). 
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Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de verwerving wordt de akte verleden door Vadenot BV geassocieerde notarissen, (…). 
 
Artikel 4: 
Overeenkomstig de bijzondere voorwaarden voor ‘riolering – wegenis – voetpaden – opritten’ bij de 
verkavelingsvergunning van 10 januari 2011 zijn alle kosten verbonden aan de afstandsakten ten laste 
van de verkavelaar. 
 
Artikel 5: 
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester en tevens gemeenteraadslid, en de heer Gabriël Acke, 
algemeen directeur, worden gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te 
ondertekenen. 
 
 
6 Patrimonium - Maskobos - fietsverbinding Aartrijksesteenweg met Zilverstraat - 
verbeteringswerken – ontwerp 
 
In het kader van het inrichtingsproject Moubeek-Vloethemveld werd door de Vlaamse 
Landmaatschappij toezegging gedaan voor de medewerking aan de verbetering van de recreatieve 
doorgang door het Maskobos. 
 
Voor dit project werd, in samenspraak met de lokale afdeling van Natuurpunt, een voorstel voor  
verbeteringswerken aan het bestaande pad in het Maskobos, tussen Aartrijksesteenweg en Zilverstraat, 
en de aanleg van 2 aansluitingen met de parkeerplaats op de begraafplaats langs de Aartrijksesteenweg 
uitgewerkt. 
 
Het bestaande bospad en ook het fietspad krijgen een toplaag in porfiergrind. Het fietspad zal aansluiten 
op het fietspad langs de Aartrijksesteenweg. 
 
Ter hoogte van de Zerkegembeek wordt een houten damwand voorzien.  
 
Verder langs het pad wordt over de waterloop een houten brug geplaatst, voorzien van houten 
slagbomen voor en achter brug om te verhinderen dat fietsers over de brug rijden zodat de brug enkel 
door voetgangers kan gebruikt worden. 
 
De geraamde kostprijs voor deze verbeteringswerken beloopt 33.715,68 euro (excl. BTW). Aan de 
Vlaamse Landmaatschappij wordt een subsidie aangevraagd in het kader van de landinrichting (70%). 
 
Gunning gebeurt na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de verbeteringswerken van het bestaande pad in het 
Maskobos, tussen Aartrijksesteenweg en Zilverstraat. 
 
Artikel 2: 
De geraamde kostprijs voor deze verbeteringswerken belopen 33.715,68 euro (excl. BTW). 
 
Artikel 3: 
Gunning gebeurt na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 

GE
ME
EN
TE
RA
AD

bij d
en laste en laste 

heer Gabriël Acke, er Gabriël Acke, 
e Jabbeke de akte teeke de akte t

steenweg met Zilvteenweg met

RAoethemveld werd oethemveld 
rking aan de verbeterking aan de verbe

e lokae lokale afdeling van le afdeling van 
het Maskobos, tussen het Maskobos, tussen

rkeerplaats op de begerplaats op de b

fietspad krijgen een fietspad krijge to
ksesteenweg. ksesteenwe

gembeek wordgembeek wordt een heen 

pad wordt over de wad wordt over de w
en achter brug om te achter brug om te

gers kan gebruikt woran gebruikt wo

amde kostprijs voor amde kostprijs voor 
mse Landmaatschappij mse Landmaatschappij

Gunning gebeurt na oGunning gebeurt na

GGBESLUIT: SLUIT:GGArtikel 1:Artikel 1GDe geDe geGas



Notulen gemeenteraad 5 juli 2021 – pagina 10 

7 Patrimonium - begraafplaats Jabbeke centrum - aanpassingswerken ten behoeve van de 
landschappelijke, culturele en toeristische beleving - ontwerp 
 
Begin de jaren 90 werd door de gemeenteraad reeds beslist om over te gaan tot de juridische sluiting 
van de begraafplaats aan de kerk in Jabbeke. Sindsdien werden geen nieuwe concessies meer verleend 
op de begraafplaats. Dit belet niet dat er nog tal van lopende concessies zijn op de begraafplaats en dat 
voor belangrijke onderdelen, in het bijzonder de zone voor de oud-strijders, de begraafplaats moet 
aangehouden worden. Bij herhaling werd de optie om de begraafplaats te laten evolueren in de richting 
van een park-begraafplaats met lapidarium voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
De Sint-Blasiuskerk en het Kerkhof eromheen vormen een monumentaal geheel in het centrum van 
het dorp. Door haar ligging en haar verleden vormt de Kerk en het kerkhof cultureel erfgoed 
(weliswaar niet beschermd). Temeer dat er op het kerkhof een aantal personen begraven liggen die 
een bijzondere betekenis hebben op cultureel en maatschappelijk vlak (Constant Permeke & zijn 
echtgenote, Pieter De Rudder, Graaf Maximilien Graaf de Renesse-Breidbach & Godelieve Burggravin 
du Bus de Gisignies). 
 
De keuzes die gemaakt worden voor de bestemming van het kerkhof bij de kerk van Jabbeke 
zijn van cruciaal belang voor het toekomstige beeld en de woonkwaliteit in het centrum van onze 
gemeente. 
 
De voornaamste geplande werken die door de ontwerpen voorgesteld worden zijn: 

De lindebomen die het kerkhof omsluiten worden opgesnoeid zodat er een visuele relatie ontstaat 
tussen de Dorpsstraat, Kapellestraat en het kerkhof.  
De kerkhofmuur wordt aangepast met een deksteen in arduin ter vervanging van de ezelsrug 
Wegname van de elektriciteitscabine bovenop de Jabbekebeek en het openmaken van de 
Jabbekebeek tot aan de Dorpstraat 
De open ruimte zoals die er is op vandaag - en die zal ontstaat doordat er op termijn mogelijks 
graven worden verwijderd - wordt ingezaaid met gras en waar mogelijk worden er bloeiende 
struiken, vaste planten en kleine bomen geplant die het kerkhof geleidelijk omvormen tot een 
publieke tuin 
De wandelpaden rondom de kerk verbreden, in het bijzonder voor de bereikbaarheid van de 
winterkapel, waarbij enkele graven worden verplaatst 
Het plaatsen van zitbanken 
Signalisatie van de graven met een cultuurhistorische betekenis 
“Een onderhoud van de “kerkhoftuin” op een hoog niveau, zodat de bewoners van het centrum van Jabbeke, 
die meer en meer een appartement betrekken, kunnen genieten van een tuin rustig gelegen en ideaal 
georiënteerd (zuid), een aangename ontmoetingsruimte in het centrum van het dorp. De linden worden in 
de toekomst als haag gesnoeid en zullen daardoor een mooier winterbeeld krijgen.” 
Ten slotte wordt ook voorgesteld om de zone voor de oud-strijders voor een deel her in te richting 
waarbij ruimte vrijkomt voor het aanleggen van een voetpad aan de binnenzijde van de begraafplaats. 

 
De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 146.412,30 euro (excl. BTW). 
 
Gunning gebeurt na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aanpassingswerken op de begraafplaats Jabbeke 
centrum ten behoeve van de landschappelijke, culturele en toeristische beleving. 
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Artikel 2: 
De geraamde kostprijs voor deze verbeteringswerken belopen 146.412,30 euro (excl. BTW). 
 
Artikel 3: 
Gunning gebeurt na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
 
 
8 Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor verkaveling 
Ettelgemstraat 28 te Jabbeke - principebeslissing 
 
De Gemeenteraad van Jabbeke, in zitting van 5 juli 2021, 
 
Bevoegdheid 
 
Artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen 
en pleinen 
 
Juridische grond 
 

Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
gewijzigd bij decreet van 1 juli 1987, decreet van 4 februari 1997 en decreet van 29 november 2002 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen 
Algemene onderrichtingen betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen, verschenen in 
het Bestuursmemoriaal nr. 25 van 29 juli 1998 
Richtlijnen voor het geven en spellen van straatnamen, verschenen in het Bestuursmemoriaal nr. 39 
van 26 november 1998 
Omzendbrief van 23 februari 2018: Best-Address - Richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen 
en toekennen van een adres en huisnummer 
Gemeenteraadsbesluit van 14 december 2020 houdende het vaststellen van het stratentracé en het 
instemmen met de wegenis-, riolerings- en infrastructuurwerken van de verkaveling Ettelgemstraat 
gelegen te 8490 Jabbeke 
Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 juni 2021 waarbij beslist werd om 
de naam ‘Clotilde Foulonstraat’ voor te stellen aan de Gemeenteraad. 

 
Feiten en context 
 
Op 14 december 2020 stelde de gemeenteraad het stratentracé vast en stemde in met de wegenis-, 
riolerings- en infrastructuurwerken van de verkaveling Ettelgemstraat gelegen te 8490 Jabbeke. Op een 
terrein gelegen achter de woningen in de Ettelgemstraat en de Windmolenstraat wordt in het kader 
van deze verkaveling een groepswoningbouwproject gerealiseerd, waarbij 10 eengezinswoningen 
worden voorzien. 
 
De wegenis in de verkaveling bestaat uit een doodlopende straat in asfaltverharding, die aansluit op de 
Ettelgemstraat ter hoogte van de bestaande, te slopen woning Ettelgemstraat 28. Er is enkel lokaal 
bestemmingsverkeer mogelijk. 
 
Om de toekomstige bewoners langs deze nieuwe straat een duidelijk adres te kunnen geven, moet 
voor deze straat een naam vastgesteld worden. 
 
Vormvereisten 
 
Bij het vaststellen van een naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze naam wordt 
bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de 
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toponymie en de volkskunde. 
  
De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt. In aanmerking komen enkel de 
namen van uit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren. 
Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke 
omgeving van betekenis zijn geweest.  
 
Vooraleer over te gaan tot het vaststellen van een straatnaam wordt een niet-verplicht advies 
ingewonnen van de Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuurbeleid (Cultuurraad). 
 
Motivering 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 12 april 2021 om de procedure inzake 
straatnaamgeving op te starten en om het advies van de Cultuurraad in te winnen over een nieuwe 
straatnaam. 
 
Het College ontving op 12 mei 2021 het advies van de Cultuurraad, dat door de leden werd uitgebracht 
op hun algemene vergadering van 11 mei 2021.  
 
De Cultuurraad stelt volgende straatnaam voor: Clotilde Foulonstraat.   
 
Deze straatnaam is een eerbetoon aan zuster Antoinette, in de wereld Clotilde Foulon (1868-1940), 
die van 20 januari 1898 tot 5 juli 1924 overste was van het klooster/annex lagere school van de Zusters 
Apostolinnen in de Kapellestraat te Jabbeke.  
 
Zij heeft gedurende de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) een meer dan verdienstelijke rol gespeeld 
ten bate van de Jabbeekse bevolking. Hiervoor werd zij na de oorlog unaniem geëerd door de 
gemeenteraad van Jabbeke. 
 
Kloosterlinge Clotilde Foulon was afkomstig van de gemeente Elverdinge bij Ieper - zij overleed op 9 
februari 1940 (leeftijd 71 jaar) in het klooster van de Zusters Apostolinnen te Brugge. 
 
Op 14 juni 2021 besliste het College om in te stemmen met het advies van de Cultuurraad en de 
straatnaam “Clotilde Foulonstraat” voor te stellen aan de Gemeenteraad.  
 
Deze straatnaam wordt door de Gemeenteraad eerst principieel vastgesteld, waarna een openbaar 
onderzoek volgt en het formeel advies van de Cultuurraad wordt gevraagd. Pas daarna kan de 
Gemeenteraad een definitief besluit tot vaststelling van de straatnaam nemen. 
 
Verwijzingsdocumenten 
 

Collegebeslissing van 12 april 2021 (beslissing om advies te vragen aan de Cultuurraad) 
Advies van de Cultuurraad - brief ontvangen op 12 mei 2021  
Collegebeslissing van 14 juni 2021 (beslissing om de straatnaam ‘Clotilde Foulonstraat’ voor te 
stellen aan de gemeenteraad met het oog op principiële vaststelling) 
Verkavelingsplan 

 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 : 
De naam voor de nieuwe openbare weg in de verkaveling aan de Ettelgemstraat 28 te Jabbeke 
(deelgemeente Jabbeke) wordt principieel vastgesteld als “Clotilde Foulonstraat”. 
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Artikel 2 :  
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te belasten met het vervullen van 
de pleegvormen voorgeschreven in het decreet van 28 januari 1977, om vervolgens over te kunnen 
gaan tot de definitieve toekenning van de straatnaam. 
 
 
9 Ruimtelijke Planning - mobiliteit - project trage wegen Jabbeke 
 
De Provincie West-Vlaanderen wil lokale besturen ondersteunen om sneller te komen tot een volledig 
klimaatneutrale, hernieuwbare en circulaire samenleving. Daarom heeft de Provincie West-Vlaanderen 
twee ondersteuningstrajecten opgezet waar de gemeenten gebruik kunnen van maken: “Gemeente 
voor de toekomst” en “Subsidie lokale klimaatprojecten”. 
 
Onder de noemer “Gemeente voor de toekomst” werkten 20 organisaties uit het netwerk van Bond 
Beter Leefmilieu een aanbod uit rond 6 thema’s: mobiliteit, energie, voeding, groen, circulair & delend 
en bouwen & wonen.  De Provincie sloot een Samenwerkingsovereenkomst af met de BBL en 
selecteerde 22 projecten uit deze lijst. Het aanbod bestaat uit kleinschalige, vaak participatieve 
projecten die mee uitvoering kunnen helpen geven aan het gemeentelijk klimaatbeleid. Het aanbod is 
heel specifiek voor lokale besturen, betaalbaar en al getest en goedgekeurd in talloze gemeenten. 
Gemeenten die een aanvraag indienden, komen in aanmerking voor een provinciale tussenkomst in de 
projectkosten van 50%.  
 
Naar aanleiding van deze nieuwe oproep ondersteuning klimaatprojecten besliste het schepencollege 
in zitting van 15 februari 2021 om zich aan te melden voor het project ‘de opmaak van een trage 
wegen-inventaris, digitaal, conform het wegenregister’ en project ‘de opmaak van een visie of 
beleidskader op het netwerk van trage en autoluwe wegen’. 
 
Verdere informatie:  
• Dit project zal begeleid worden door Trage Wegen Vzw 
• Kostprijs voor het project Opmaak inventaris trage wegen = 14.850 EUR. De provincie komt tussen 

voor 50% in de projectkosten (7.425 EUR). De bijdrage van de gemeente aan dit project bedraagt 
7.425 EUR + BTW  

• Kostprijs voor het project Opmaak wensbeeld = 7.425 EUR. De provincie komt tussen voor 50% 
in de projectkosten (3.713 EUR). De bijdrage van de gemeente aan dit project bedraagt 3.713 EUR 
+ BTW. 

 
De deputatie beslist op 6 mei 2021 om de projectaanvragen “Opmaak inventaris trage wegen” en 
“Opmaak wensbeeld gemeentelijk traag netwerk” ingediend door Jabbeke goed te keuren voor 
provinciale subsidie.  
 
Op 18 juni 2021 ging een startvergadering door om het volledige project te overlopen 
Hierbij wordt volgende tijdslijn voorop gesteld: 
 
Project Opmaak inventaris trage wegen  
• Opmaak werkkaart in GIS vanaf september 
• Vormgeving gebruiksvriendelijke deelgebiedkaart (hokkenkaart) – november; 
• Klaarmaken inventarisatieapp – november ; 
• Startmoment inventarisatie (incl. voorbereiding): vorming inventarisatie + verdeling - kaartmateriaal 

– december; 
• Opvolgen terreininventarisatie (faciliteren, begeleiden, stimuleren, kwaliteitsbewaking) -  december 

– februari; 
• Kwaliteitscheck inventarisatie (onduidelijkheden nakijken op het terrein) – februari ‘22; 
• Invoeren inventarisatiegegevens in geodatabank en nabewerking – maart ‘22: 
• Opmaak evaluatiekaart in GIS – april ‘22; 
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• Integratie inventaris bij diverse gemeente - of stadsdiensten – april 2022 
 
Project Opmaak wensbeeld 
• Integratie bestaande gebiedsvisies en RUP’s – januari - maart 2022 
• Opmaak wensbeeld ‘traag netwerk’ - maart – juni 2022 
• Bepalen operationele keuzes – juni 2022 
 
Het schepencollege heeft in zitting van 28 juni 2021 haar goedkeuring verleend en ondertekent de 
samenwerkingsovereenkomsten 'opmaak inventaris trage wegen' en 'opmaak wensbeeld traag netwerk' 
tussen Trage Wegen vzw en het Lokaal bestuur Jabbeke. Eveneens zal de gemeente Jabbeke zich 
gedurende deze samenwerking aansluiten als Partnergemeente bij Trage Wegen vzw en krijgt zo 10 % 
korting op het project. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomsten 'Opmaak inventaris trage 
wegen' en 'Opmaak wensbeeld traag netwerk' tussen Trage Wegen vzw en het lokaal bestuur Jabbeke. 
 
 
Agendapunt 10 wordt behandeld na schorsing van de zitting, waarbij de agenda voor de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn eerst behandeld wordt. 
 
10 (Geheime zitting) Personeel - algemeen directeur - aanbieding ontslag wegens 
pensionering per 01 juni 2022 
 
Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting gegeven. 
 
 
11 Personeel - functie algemeen directeur - vacantverklaring 
 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 
 
 
12 Toegevoegd agendapunt - raadslid Han Vermaut - gerecupereerde brandweerfactuur 
rechtvaardigt belastingverlaging 
 
"In 2014 heeft de voltallige CD&V fractie beslist om vanaf 2015 de aanvullende personenbelasting te verhogen 
van 7.4 naar 7.7 procent en de opcentiemen te laten stijgen van 1450 naar 1550. De redenen voor deze 
verhoging waren een achterstallige brandweerrekening van 1.4 miljoen euro voor de periode 2006-2010. Nog 
eens 500.000 euro voor de brandweerfactuur voor de periode 2011-2014. En de inkomsten uit 
personenbelasting die dat jaar 600.000 euro minder waren dan oorspronkelijk geraamd. 
 
Jabbeke heeft met de steun van alle fracties de verhoging van de brandweerfactuur in 2014 steeds betwist.  
Na 7 jaar procederen tegen de Belgische staat krijgt de gemeente Jabbeke nu uiteindelijk gelijk en wordt 
binnenkort ongeveer 2.5 miljoen euro teruggestort. 
 
Groot is echter mijn verwondering wanneer ik in de media lees dat de meerderheid heeft beslist dat de burger 
zelf zal kunnen kiezen waaraan de gerecupereerde 2.5 miljoen euro zal gespendeerd worden.  Er zal een lijst 
opgemaakt worden met mogelijke projecten waaruit de burger zal kunnen kiezen.  Ten eerste vind ik het zeer 
vreemd dat zoiets gecommuniceerd wordt terwijl een dergelijke beslissing door de gemeenteraad moet 
gebeuren.  Bovendien lijkt het me een zeer slecht idee.  Op Facebook zijn de reacties niet te tellen en is het 
duidelijk dat de burger zijn stem laten uitbrengen zal leiden tot verdeeldheid.  
 

GE
ME
EN
TE
RA
AD

nt d
etwerk' etwerk' 

bbeke zich bbeke zich 
krijgt zo 10 % gt zo

sten 'Opmaak inventaOpmaak invent
vzzw en het lokaal bestw en het lokaa

ng, waarbij de agendang, waarbij de

en directeur - aaen directeur - aa

TEdapuntunt wordt geen ve wordt geen vtt

een directeur - vacaen directeur - vaca

ENaagd naar een volgendagd naar een volgend

agendapunt - raadslgendapunt - raads

ME
belastingverlaging lastingverlaging 

MEeeft de voltallige CD&V feft de voltallige CD&V 
naar 7.7 procent en dnaar 7.7 procent en d

ging waren een achtersging waren een achters
ns 500.000 euro vos 500.000 euro v

personenbelasting die personenbelasting die

GGJabbeke heeft mbeke heeft mGNa 7 jaar pra 7 jaarGbinnenkorbinnenkorGGroo



Notulen gemeenteraad 5 juli 2021 – pagina 15 

Nu de hoofdreden van de belastingverhoging is weggevallen en het ook duidelijk is dat de taxshift geen negatieve 
impact had op de gemeentelijke inkomsten (de fiscale inkomsten zijn vandaag 2.4 miljoen euro hoger op 
jaarbasis dan in 2014) lijkt de genomen beslissing om de belastingen te verhogen in 2014 vandaag zeer 
onterecht.  Er is geen enkel argument dat het niet herroepen van deze beslissing kan rechtvaardigen.  Daarom 
vragen wij als fractie een belastingverlaging naar het niveau van 2014 waardoor iedere  burger gelijk wordt 
behandeld en er geen discussie moet gevoerd worden over de aanwending van de huidige hogere inkomsten." 
 
De gemeenteraad verleent hieraan debat en gaat over tot de stemming over dit ingediende agendapunt: 
Voor: Marleen Vanden Broucke, Werner Coudyzer, Piet Berton, Han Vermaut 
Tegen: Claudia Coudeville, Frank Casteleyn, Daniël Vanhessche, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul 

Storme, Peter-Jan Hallemeersch, Hilde Despiegelaere, Chris Bourgois, Ilse 
Vandenbroucke, Annemieke Dhaese, Joël Acke, Wim Vandenberghe 

Onthouding: Nadia Hendrickx, Reinhart Madoc 
 
 
13 Toegevoegd agendapunt - raadslid Marleen Vandenbroecke - duidelijker 
communicatie naar de burger dringt zich op: voorstel tot het opstellen van een 
communicatieplan 
 
"Dit punt wordt door onze fractie op de agenda van de gemeenteraad geplaatst naar aanleiding van de wijze 
waarop de info-avond voor de voorstelling van het mobiliteitsplan Varsenare aan de inwoners werd 
gecommuniceerd. 
Ikzelf moest het op 23 juni van de actiegroep Leefbaar Varsenare vernemen dat er tickets konden worden 
gereserveerd om deel te nemen aan deze info-avond.  Op die datum waren de gemeenteraadsleden en de 
leden van de verkeerscommissie nog niet op de hoogte gebracht, er stond geen melding op de gemeentelijke 
website en ook op de gemeente-app was hierover niets terug te vinden.  Zelfs in het blad “Info Jabbeke” van 
juni 2021 stond hierover niets vermeld….. een gemiste kans. 
Nadat ikzelf en ook mijn collega gemeenteraadslid Werner Coudyzer hierover op 24 juni een opmerking 
hadden geformuleerd aan de gemeente, kwam de volgende dag de uitnodiging voor de gemeenteraadsleden in 
de mailbox en werd de activiteit aangekondigd op de website en via de gemeente-app. 
Benieuwd hoe de communicatie zou verlopen zijn mochten wij deze opmerking niet hebben gemaakt….. 
Groot was mijn verwondering toen ik op maandag 28 juni de activiteiten-agenda voor juli 2021 in de postbus 
vond: ook hier geen enkele vermelding van de info-avond op 6 juli! 
Beste leden van de meerderheid, sta mij toe even te verwijzen naar jullie beleidsplan 2019-2024, meer bepaald 
het onderdeel “Communicatie en participatie”: 
Communicatie is de kern en Jabbeke wil hier prioritair op inzetten. Communicatie is ook steeds meer 
specialistisch volgens de materie en de aard van het medium. In het verleden werd de communicatie verzorgd 
vanuit de diensten. Dit blijkt niet verder haalbaar voor het onderdeel info-berichtenblad wegens de werklast. 
Daarom wordt de aanstelling van een communicatieverantwoordelijke voorop gesteld. 
Onderzoek toont aan dat ondanks deze digitale communicatie storm, een gemeentelijk berichtenblad veruit 
het hoogste communicatiebereik blijft hebben. Daarom wordt ingezet op een hernieuwd info-berichtenblad 
(min. 3x per jaar), thema-info’s en een maandelijkse activiteitenagenda. Voor deze communicatie wordt verder 
uitgegaan van een redactieraad met ambtelijke autonomie. 
Daarin geeft u zelf aan dat het gemeentelijk berichtenblad het hoogste communicatiebereik blijft hebben.  Hoe 
komt het dan dat de info-avond mobiliteitsplan Varsenare hierin niet werd aangekondigd?   
 
Het is overduidelijk dat deze ad hoc en impulsieve aanpak leidt tot te late en ondermaatse communicatie. 
Als inwoners niet even zelf op de website of de gemeente-app gaan kijken wat er allemaal te doen is, zijn zij 
niet geïnformeerd.  Nochtans heeft iedere inwoner recht op deze informatie en mag  niemand  uit de boot 
vallen. 
Iedere inwoner kreeg het info-blad en de activiteitenkalender in de bus, maar van de info-avond op 6 juli is er 
nergens sprake…onbegrijpelijk! 
Ik durf denken dat het spreekwoord “die niet weet niet deert” blijkbaar de leuze is van het bestuur. 
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Daarom het voorstel van onze fractie om een degelijk communicatieplan en communicatiedraaiboek op te 
stellen omdat elke burger recht heeft op informatie." 
 
De gemeenteraad verleent hieraan debat. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Peter-Jan Hallemeersch – gebruik zeefgrond in Varsenare Noord. Door het raadslid wordt 

het vermoeden gelaten dat er bij de werken voor de aanleg in de verkaveling van Varsenare Noord 
afgraving gebeurd is van de teeltaarde en vervanging door minderwaardige zeefgrond. Dit zou voor 
gevolg hebben dat dergelijke zeefgrond veel minder waterdoorlatend is en voor wateroverlast zou 
kunnen zorgen. Dit is bijzonder van belang daar waar infiltratie in de bodem steeds belangrijker is. 
 Er wordt gevraagd om dit te willen onderzoeken. 

 
 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 

)   
 
- Raadslid Reinhart Madoc laat de bedenking dat naar aanleiding van de problematiek van de PFAS-

vervuiling in Antwerpen er door hem opnieuw vragen gesteld werden bij de bodemverontreiniging 
rond de oude stortplaats in Jabbeke, gelegen in een waterwinningsgebied. Er werd door hem een 
schrijven gericht aan Vlaams minister Zuhal Demir en het resultaat daarvan wordt afgewacht. 

 
 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 

)   
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 14 juni 2021. De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland 
op maandag 6 september 2021. De vergadering wordt opgeschort om 21u24 en wordt hernomen om 
21u35. De gemeenteraadszitting wordt beëindigd om 21u40. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         W. Vandenberghe 
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