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Jabbeke
Woord van de 
voorzitter
We hebben het reeds aangehaald: leegstand, 
verkrotting en verwaarlozing van woningen 
en gebouwen schaden de leefbaarheid in 
onze dorpskernen, versterken het gevoel 
van onveiligheid en kunnen leiden tot 
overlast, vandalisme enzovoort.

Het uitschakelen van de openbare 
verlichting kan misschien wel een (kleine) 
besparing opleveren maar maakt het 
inbrekers gemakkelijk en verhoogt het 
onveiligheidsgevoel. Had men niet beter, zoals 
reeds enkele gemeenten deden, de openbare 
verlichting vervangen door Led verlichting? 
De gerealiseerde besparing zou tot 40% 
groter zijn en het zou veiliger zijn. Bovendien 
verbeteren we zo onze ecologische voetafdruk 
door en ernstige daling van de CO2 uitstoot.

Over veiligheid gesproken, nadat een jonge 
vrouw aangerand en verkracht werd op het 
Klein Strand door een 24-jarige Litouwse 
trucker, besloot burgemeester Vanhessche het 
hek tussen het tankstation en Klein Strand te 
sluiten. Probleem opgelost. Verkrachting ga 
je tegen met een hangslotje? Doeltreffend? 
Alleen jammer dat het enkele dagen later 
reeds verdwenen was.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik 
om u en allen die u dierbaar zijn, namen het 
voltallige bestuur, een Zalige Kerst en een 
Voorspoedig 2018 te wensen, in een veilig, 
leefbaar en financieel gezond Jabbeke, in een 
onafhankelijk en welvarend Vlaanderen.

Verhelst Filip
Voorzitter 

Vlaams Belang 
Jabbeke.



Dossier Jabbeke: CD&V bestuur dat zichzelf bediend.
Ons land wordt gekenmerkt door een 
waaier van politieke instellingen, fe-
deraal, gewestelijk, provinciaal en 
gemeentelijk, wat leidt tot schanda-
lige toestanden onder het mom van 
“dienstbetoon”. 

Na elke verkiezing worden 7000 gemeen-
teraadszetels en meer dan 6000 neven 
mandaten verdeeld in diverse comités en 
intercommunales. Het komt er voor deze 
dames en heren op aan om zoveel mo-
gelijk zitjes te verzamelen in allerhande 
bestuursraden zodat ze naast een jaarlijks 
uitgebreid etentje nog wat extra royale 
vergoedingen kunnen binnenrijven. Het 
is niet te verwonderen dat de intercom-
munales een handige manier zijn om 
via de achterdeur de belastingen en al-
lerhande taksen te verhogen. Ter info, de 
Vlaming betaalt reeds de hoogste belas-
tingen in Europa. Op dit gebied houdt 
Wouter Beke zich gedeisd. CD&V-ers 
bekleden 36 procent van alle intercom-
munale mandaten, in Jabbeke is dit zo-
wat het dubbele.

Ook in Jabbeke heerst een verziekte toe-
stand. Conform het decreet openbaar-
heid van bestuur richtte Vlaams Belang 
Jabbeke onlangs een schrijven aan het 
college van burgemeester en schepenen 
met volgende vragen:

Vraag 1: Betreffende intergemeentelijke 
samenwerking

• Wie vertegenwoordigt de gemeente 
Jabbeke bij volgende intercommuna-
les: IMVW, Infrax, WVI, IMEWO, 
FINIWO en desgevallend ander in-
tercommunales?

• Welke financiële vergoedingen (op 
jaarbasis) zijn er voorzien voor een 

mandaat opgenomen door de aange-
stelde gemeentelijke vertegenwoordi-
ger?

Vraag 2: Betreffende mandaten in raden 
van bestuur van NV’s.
Wie van het gemeentebestuur (burge-
meester, schepenen, gemeenteraadsleden, 
gemeentesecretaris) heeft een of meer be-
zoldigde en/of onbezoldigde mandaten 
in de raad van bestuur van een NV of 
meerdere NV’s?

Op onze eerste vraag kregen we van het 
college een gedetailleerd overzicht om-
trent de betrokken vertegenwoordigers. 
Kort samengevat: alle mandaten (27+27 
plaatsvervangers) werden mooi verdeeld 
onder in hoofdzaak CD&V maar ook de 
oppositie, SP-A en NV-A kwamen ruim 
aan bod. Kwestie van ze wat “meegaand” 
te maken als er zwaardere dossiers zoals 
bv. Varsenare Noord aan bod komen.

Op de vraag omtrent de financiële ver-
goeding wordt het moeilijk! Wij citeren: 
“slechts in enkele gevallen wordt expliciet 
bij de gemeente neerlegging gedaan van 
de ontvangen vergoedingen. In dit geval 
kunnen wij enkel verwijzen naar de laatst 
neergelegde vergoedingen bij IMEWO (Joël 
Acke) en WVI (Dereeper Franky)”, einde 
citaat. Van beide gemeenteraadsleden 
hebben wij dus een antwoord gekregen 
op onze vraag, met dank voor de betoon-
de openheid. Van de rest, geen antwoord. 
Zou het kunnen dat men in het kader 
van “dienstbetoon” geen bedragen van 
ontvangen zitpenningen wil mededelen 
omdat de morele principes nu eenmaal 
ver zoek zijn?

Ministers, parlementsleden, burgemees-

Het Vlaams Belang bestuur wenst u een zalige 
kerst en een voorspoedig 2018.

ters, schepenen en gemeenteraadsleden 
moeten jaarlijks een overzicht geven van 
hun mandaten en moeten hun vermo-
gen, onder gesloten omslag, aangeven bij 
het Rekenhof. Dat wordt gedaan om be-
langenvermenging tegen te gaan. Op 11 
augustus 2017 publiceerde het Rekenhof 
de lijst van de in 2016 uitgeoefende man-
daten. In West-Vlaanderen zijn 16 man-
datarissen in gebreke gesteld onder wie 
Coudeville Claudia, CD&V schepen van 
financiën van Jabbeke. 

Weet u dat mevrouw de schepen een 
jaarwedde van € 36.252,94 ontvangt (€ 
3021 per maand) plus vakantiegeld, ein-
dejaarspremie en de vergoedingen voor 
haar mandaten. Haar drukke leven zal 
waarschijnlijk mede oorzaak zijn van 
deze plotse vergetelheid.

Vlaams Belang Jabbeke zou het op prijs 
stellen als de gemeentelijke bestuurders 
hun mandatendrift zouden beperken. 
Wat doen de gemeentevertegenwoor-
digers in bijvoorbeeld de energiesector? 
Wat was en is de concrete inbreng van 
de gemeentelijke mandatarissen in be-
heers- en bestuursraden? Wat bracht dat 
op voor onze gemeente? Nooit krijgen 
we een antwoord op deze vraag. Als hun 
functie slechts beperkt is tot aanwezig 
zijn als decorstuk kan dit kostenverslin-
dend vertoon best stoppen. De besparing 
die hieruit voortvloeit, kan misschien de 
Jabbeekse schuldenberg laten krimpen.
Even bezinnen mijnheer Vanhessche!

“Het is een ploertenstreek die je 
normaal alleen in vertellingen van 
Roald Dahl verwacht. Kwaadwil-
lige burgemeester stopt zichzelf en 
zijn vrienden nog wat extra centen 
toe, rechtstreeks uit de kas voor dak-
lozenopvang. Maar dit is geen kin-
derboekenverhaal. Het is de brutale 
werkelijkheid van de Parti Socialiste 
in Brussel.”

Bart Eeckhout, hoofdredacteur De 
Morgen, 8 juni 2017

“Willen de Vlamingen ooit de kans 
krijgen om te leven in een ratio-
nele, doorzichtige en eerlijke staat, 
dan is de enige mogelijke politieke 
structuur een onafhankelijk Vlaan-
deren.”

Remi Vermeiren, voormalig voorzitter 
KBC-directiecomité, ’t Pallieterke, 8 

juni 2017



Groot-Jabbeke, een destijds financieel 
welvarende gemeente waar het aangenaam 
wonen was is verworden tot een 
gemeente met de grootste schuldenlast in 
Vlaanderen. Jabbeke: de enige gemeente 
met een duidelijke stijging van het 
aantal gemeentelijke belastingen (van 
12 naar 17), een gemeente gekenmerkt 
door een chaos aan ruimtelijke 
ordening, een gemeente waar ons een 
verkeerschaos wacht, een gemeente waar 
het weinige groen ingepalmd wordt door 
projectontwikkelaars (Varsenare Noord 
= 400 huizen erbij), een gemeente waar 
schaarse open ruimte wordt verkaveld, 
een gemeente die geconfronteerd wordt 
met een overlast aan asielzoekers. 
Jabbeke, een gemeente waar ons de 
civiele bescherming werd ontnomen, 
een regelrechte afbouw van de publieke 
dienstverlening. Jabbeke: een gemeente 
op de terugweg!

In principe draait dit wanbeleid enkel 
maar om geld. De schuldenlast van onze 
gemeente is dermate groot dat men allerlei 
mogelijkheden zoekt om het financieel 
debacle, dat zich vroeg of laat zal voordoen, 
voor zich uit te schuiven. Eerlijkheid 
gebiedt ons te stellen dat deze haast niet te 
overbruggen schuldenlast er deels mede is 
gekomen door het catastrofaal beleid van 
Bogaert Hendrik, ooit burgemeester en 
schepen van financiën.

Door de bouw van zowat 400 huizen 
in Varsenare Noord hoopt men op een 
toename van 1200 tot 1400 inwoners, wat 
een flinke stijging aan fiscale inkomsten 
voor de gemeente zou betekenen. Zijn er 
aan dit project geen financiële ambities 
verbonden voor onze bestuurders?

Het bruto jaarloon van 
burgemeester en schepenen is 
afhankelijk van het aantal inwoners. 
Beste lezer, begrijpt u nu waarom onze 

bestuurders zich al die jaren de naad uit hun 
broek hebben gewerkt om dit project erdoor 
te krijgen, ondanks het verzet van diverse 
inwoners en Vlaams Belang Jabbeke?

Deze 400 woningen betekenen voor de 
projectontwikkelaars een realisatie van 
nagenoeg 150 miljoen Euro. Er zullen dus 
heel wat kruimels van tafel vallen en de 
kruimeldieven staan al klaar, wees daar van 
maar overtuigd, of vergissen wij ons?

De gevolgen van Varsenare Noord volgens 
de voorstanders, CD&V, SP-A en NV-A: 
Meer financiële armslag voor de gemeente, 
geen verkeersproblemen, Varsenare wordt 
een levendige gemeente.

De gevolgen van Varsenare Noord 
volgens Vlaams Belang: Totale en blijven 
verkeerschaos te Varsenare. Aantasting 
van de leefbaarheid voor vele bewoners. 
Aanzienlijke stijging van infrastructuur 
en onderhoudskosten voor onze 
gemeente. Definitief verlies van waardevol 
natuurgebied. Vlaams Belang kan Varsenare 
Noord niet tegenhouden. Wij blijven dit 
dossier opvolgen en zullen niet nalaten elke 
onregelmatigheid aan te klagen.

De eerder genoemde CD&V brokkenpiloten 
waren met Varsenare Noord niet aan hun 
proefstuk. 

Er volgden nog een aantal schrijnende 
gevallen van wanbeleid waartegen Vlaams 
Belang met succes heeft geprocedeerd.

Dossier Boekweitstraat: Opsplitsing van een 
lot, oorspronkelijk bestemd als speelplein, 
in vijf loten te verkopen voor open of 
halfopen bebouwing. 

Dossier Merelstraat: opsplitsing van een lot, 
oorspronkelijk bestemd als zone openbaar 
nut, in twee loten te verkopen voor open 
bebouwing.

Vlaams Belang Jabbeke en enkele 
betrokken buurtbewoners dienden voor 
bovenvermelde dossiers bezwaarschriften in 
die door de provinciaal stedenbouwkundig 
ambtenaar en derhalve door de deputatie 
gegrond verklaard werden. Voor beide 
dossiers werden de vergunningen geweigerd.
Onlangs konden de bewoners van de 
stationsstraat te Jabbeke ervaren hoe 
het gemeentebestuur zich bediende van 
“achterkamertjespolitiek” om haar plannen 
te realiseren zonder rekening te houden met 
de belangen van de omwonenden. Op de 
zone achter de civiele bescherming zou een 
paintball-terrein worden uitgebaat. Vlaams 
Belang Jabbeke kwam via welingelichte 
bron te weten dat er reeds gedetailleerde 
gemeentelijke plannen waren om een 
vervallen militaire loods om te bouwen en 
het bijhorende terrein officieel te wijzigen 
om paintball activiteiten mogelijk te maken, 
met daarbij te verwachten overlast voor de 
omwonenden. Schepen Depree deed op 
stuntelige wijze een poging om de zaak te 
loochenen maar de voltallige buurt had 
geen oren naar zijn betoog en verzetten zich 
met alle mogelijk middelen tegen dergelijke 
waanzin.

Laat ons duidelijk zijn: Het verzet tegen 
dit dossier werd ingeleid en gecoördineerd 
door twee bestuursleden van Vlaams Belang 
Jabbeke, Reinhart Madoc en Marijke De 
Gols. CD&V gemeenteraadsleden deden 
op bevel niets, SP-A gaf niet thuis en NV-A 
deed aanvankelijk ook niets maar verscheen 
plots ten tonele als “redder in nood”. Mr. 
Orbie doorbreekt het cordon sanitair als 
het hem past, na de aanzet van het Vlaams 
Belang Jabbeke. Dat de man nu de pluimen 
op zijn hoed steekt is politiek opportunisme, 
of zoals men zegt, z'n wagentje aan de 
wagon van het Vlaams belang hangen. Hij, 
noch iemand van NV-A heeft de bewoners 
ingelicht. Hij, noch iemand van NV-A 
heeft een bezwaarschrift ingediend. Wij 
hopen dat alle belanghebbenden niet zullen 
vergeten dat dank zij de informatieve rol die 
Vlaams Belang op zich nam zij (eindelijk) 
geïnformeerd werden en tot actie konden 
overgaan.

Jabbeke 2012-2018: het brokkenparcours van CD&V.
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