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Jabbeke

Het is algemeen geweten dat de gemeente 
Jabbeke sinds jaren een zeer hoge schuldenlast 
met zich meesleept. Deze schuldenlast is voor-
namelijk door wanbestuur opgebouwd. Te 
veel uitgaven waaronder prestigieuze bouw-
projecten, fout geïnde gemeentebelastingen 
(in de media destijds een lokale “loterij” ge-
noemd),… liggen aan de oorsprong. Voor het 
CD&V gemeentebestuur is dit blijkbaar nog 
niet genoeg, men heeft plannen klaar voor 
een bijna volledig nieuw gemeentehuis, waar-
van de ruwbouwkosten alleen al oplopen tot 
3,5 miljoen euro. Geen enkele Jabbekenaar 
begrijpt waar dit geldverslindende nieuwe 
bouwproject goed voor is. Het huidige ge-
meentehuis voldoet perfect aan alle noden. 

Ondertussen kan worden vastgesteld dat een 
aanzienlijk deel van het openbaar domein in 
de gemeente verloedert of zich in een verre-
gaande staat van verval bevindt. Vooral fiets- 
en voetpaden zijn er op heel wat plaatsen 

CD&V-bestuur Jabbeke: 

Andermaal eigen-volk-laatst beleid
Vlaams Belang Jabbeke stelt vast dat het 
Jabbeekse gemeentebestuur het plan 
heeft opgevat om nieuwe woningen 
te bouwen voor de opvang van ille-
galen. Deze woningen zouden op de 
plaats komen van het gebouw dat ge-
bruikt wordt door de beleidsonder-
steuning van de lokale politie Kouter. 

Terwijl er in Groot-Jabbeke een nijpend 
tekort is aan betaalbare, kwalitatieve wo-
ningen en plaatsen in woon- en zorgcen-
tra voor zwaar hulpbehoevende senioren, 
werkt het CD&V-gemeentebestuur aan 
deze geld ver-
spillende ver-
vreemding van 
onze gemeente. 
Het toekennen 
van nieuwe 
OCMW-hui-
zen aan illega-
len, onder de 
v e r h u l l e n d e 
term “Lokaal 
opvanginitia-

tief ” van het OCMW, zal bovendien een 
aanzuigeffect teweeg brengen. Studies 
over heel Vlaanderen tonen aan dat de 
huidige OCMW-immigratie een onder-
klasse heeft opgeleverd van levenslange 
steuntrekkers, die zelfs niet de intentie 
hebben om iets bij te dragen aan ons sys-
teem. Sociaaleconomisch is dit onhoud-
baar. De huidige immigratiestroom 
kost elke Vlaming jaarlijks 987 euro.

Het Jabbeekse gemeentebestuur zou na-
tuurlijk zichzelf niet zijn indien het zou 
stoppen bij deze ene geldverspilling. Er 

wordt namelijk 
ook een nieuw 
g e m e e n t e -
huis gepland, 
waarvan de 
factuur nu al 
oploopt tot 
ruim boven 
de 3,5 miljoen 
euro! De da-
mes en heren 
van de be-

stuursmeerderheid voorzien in de plan-
nen zelfs een ondergrondse parkeergarage 
voor zichzelf.

Voor ons, Vlaams Belang Jabbeke, kan 
deze grandioze geldverspilling niet door 
de beugel! Wij staan voor een spaar-
zaam beleid zonder overbodige, prestigi-
euze bouwprojecten. Wij staan voor een 
Vlaamse solidariteit tussen de generaties, 
tussen rijk en arm, tussen gezonden en 
zieken, tussen werkenden en niet-wer-
kenden. Iedere noodlijdende Jabbekenaar 
heeft recht op een menswaardig bestaan. 
Al jaren hebben hulpbehoevende seni-
oren in Groot-Jabbeke het moeilijk om 
geschikte behuizing te vinden of na lange 
wachtlijsten hun plaats in een betaalbaar 
woon-zorgcentrum te verkrijgen. In het 
inbreidingsplan voor de gemeente en in 
het beleid in het algemeen, moet wat ons 
betreft in de eerste plaats werk gemaakt 
worden van betaalbare woningen en ser-
viceflats voor Jabbeekse senioren en hulp-
behoevenden. Daarin kan geen plaats zijn 
voor nieuwbouw voor illegalen.

slecht aan toe. In de dorpskernen worden ook 
leegstand (wegkwijnende middenstand) en 
verkrotting een ernstig probleem, als gevolg 
van speculatie, waar het CD&V gemeentebe-
stuur eerder aan meewerkt dan er tegen op te 
treden. Wat het Vlaams Belang Jabbeke be-
treft, dient in de eerste plaats geïnvesteerd te 
worden in een goed onderhoud van dit open-
baar domein, zeker wanneer de verkeersveilig-
heid in het gedrang is. Een nieuw gemeen-
tehuis is wat ons betreft ongewenst en wijst 
enkel op verspilzucht en grootheidswaanzin 
bij de huidige bestuursmeerderheid.

Verhelst Filip
Voorzitter Vlaams Belang 

Jabbeke.

Een nieuw gemeentehuis ondanks torenhoge 
schuldenlast en verval van openbaar domein
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Met de regelmaat van de klok duiken 
in de pers nieuwe verhalen op over 
problemen met groepen illegalen in 
onze gemeente. De lijst wordt lang, 
zéér lang: ronddolen op de snelweg-
parking of in de dorpskern, slapen op 
het oude kerkhof achter het bushok-
je, onderscheppingen in bestelwa-
gens van mensensmokkelaars of in de 
laadruimte van trucks, bivakplaatsen 
in de akkers en velden met als voorlo-
pig dieptepunt een ongeval op de E40 
waarbij een overstekende illegaal om 
het leven komt. 

Als lokale Vlaams Belang afdeling stel-
len wij vast dat zowel de lokale overheid 
als de federale overheid (in de eerste 
plaats N-VA minister van Binnenland-
se Zaken Jambon) er niet in slagen de 
problematiek enigszins onder controle 
te krijgen. Deze escalatie hoeft niet te 
verbazen. Zo bleek uit het antwoord 
van minister Jambon en staatssecretaris 
Theo Francken op een vraag van het 
Vlaams Belang dat slechts 1,8 procent 
van de 3.228 “transmigranten” (een po-
litiek correct eufemisme voor illegalen) 
die tussen april en september 2016 in 
West-Vlaanderen werden opgepakt, ook 
daadwerkelijk werden gerepatrieerd. 
Het actieplan van minister Jambon, 
dat op ruime persbelangstelling mocht 
rekenen, blijkt ondertussen niets aan 
de situatie te kunnen verhelpen. In dit 

Illegalen in Jabbeke: het blijft dweilen met de kraan open
actieplan werd voor de Jabbeekse snel-
wegparking een private bewaking voor-
zien. Uit recente feiten bleek dat deze 
bewakers niet steeds aanwezig zijn op of 
in de buurt van de parking, wat in Het 
Laatste Nieuws van 22 februari 2018 be-
vestigd wordt door de woordvoerder van 
Binnenlandse Zaken. Smokkelorganisa-
ties kunnen handig gebruik maken van 
deze mazen in het net omdat de private 
bewakers zich moeten verplaatsen tussen 
meerdere parkings langs de E40. Vlaams 
Belang Jabbeke eist dat er een permanen-
te, voldoende bemande, bewaking van de 
snelwegparking en omliggende gebieden 
komt. 

Daarnaast stellen wij vast dat ook het ge-
meentebestuur in Jabbeke niet bepaald 
uitblinkt in het nemen van initiatieven 
ter bestrijding of ontmoediging van il-
legale aanwezigheid op het grondgebied 
van de gemeente. Een slap beleid dat niet 
ingrijpt en integendeel eerder faciliteiten 
biedt aan illegale gelukszoekers, zorgt 
voor een aanzuigeffect. De burgemeester 
is hoofd van de lokale politie en moet 
deze (in samenspraak met de federale 
politie) laten optreden wanneer er illega-
len door de straten dwalen. Volgens het 
Vlaams Belang moet het gemeentebe-
stuur zich onthouden van sociale opvang- 
initiatieven en ook geen steun verlenen 
aan diegenen die een gedoogzone of een 
gedoogbeleid verkiezen. Illegale aanwe-

zigheid is strafbaar en moet ook als dus-
danig behandeld worden. Meer contro-
les en meer middelen voor gedwongen 
terugkeer zijn dan ook een dringende 
en dwingende noodzaak.

Eind januari kondigde de vzw Humain 
-een Gutmenschen-vzw, die de toe-
stroom van illegalen best oké vindt- aan 
dat er een “informatie- en zorgpunt” 
voor de zogenaamde “transitvluchte-
lingen” aan onze kust moet komen, bij 
voorkeur in Oostende. Uiteraard ver-
werpt het Vlaams Belang Jabbeke dit 
voorstel volledig en eisen wij dat er in de 
kustregio werk wordt gemaakt van een 
gesloten terugkeercentrum voor illega-
len of “transmigranten”, waar meteen 
een ontradend effect zou van uit gaan. 
Een dergelijk “informatie- en zorgpunt” 
zoals de vzw Humain voorstelt, zou im-
mers enkel nog meer illegalen aantrek-
ken. Van het gemeentebestuur verwacht 
Vlaams Belang Jabbeke dat het zich in 
samenspraak met de andere gemeente-
besturen in onze regio krachtig verzet 
tegen een eventuele komst van een 
dergelijk “informatie- 
en zorgpunt” aan de 
kust. 

Reinhart Madoc
Lijsttrekker

In het weekblad DW, een editie van de 
Streekkrant regio Brugge-Oostkust, 
wordt naar aanleiding van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen bij een 
aantal plaatselijke politici gepeild naar 
wat in hun ogen, voor de komende 
legislatuur “prioritair” zou moeten 
worden aangepakt en desgevallend 
ook uitgevoerd. In de editie van 20-26 
december 2017 kwam Jabbeke aan bod, 
bij monde van Siska Loyson, schepen 
van 2007 tot 2013, gemeenteraadslid 
sinds 2013.

In haar betoog bezong Mevrouw 
Loyson de lof over onze gemeente. Wij 
citeren: “Jabbeke, iedereen weet het: een 
prachtige gemeente, rijk aan open velden, 
heuvels en dalen, een mooie natuurlijke 
omgeving waar ieder seizoen het beste 
van zichzelf geeft, met bomen en geurige 
bloemenvelden”. Daar moeten we toch 
iets mee doen? Uiteraard ons eigen Open 
Golf Jabbeke. Een open golfterrein met 
18 holes en een “driving range” om te 
oefenen, een chalet middenin zodat 

de golfspelers kunnen nagenieten met 
een glaasje en een etentje op een ruim 
terras met uitzicht op groen en wiegende 
korenaren. Zeg nu zelf, dat zou voor 
Jabbeke een onvoorstelbare meerwaarde 
betekenen! Tot zover de prioriteiten van 
CD&V-coryfee Siska Loyson voor de 
komende legislatuur. Toen we dit lazen 
hebben we een paar keer moeten slikken. 
Er zijn blijkbaar binnen de Jabbeekse 
CD&V (familie-)tradities die in ere 
gehouden moeten worden, zoals die van 
onnozelheid!

Siska Loyson heeft het in haar betoog over 
een Jabbeke dat zo uit de novelles van 
Streuvels kan worden geplukt, één brok 
liefelijke natuur! Beste Siska de realiteit 
vertoont een heel ander beeld. Een beeld 
van groen dat nauwelijks of helemaal 
niet wordt onderhouden, voetpaden 
overwoekerd door onkruid, straten die 
het toenemend verkeer nog nauwelijks 
aankunnen, straten die bij regenweer 
herschapen worden in een slijkerige poel, 
volledig vervuilde nutsvoorzieningen, 

wildgroei van appartementen, leegstand 
en verkrotting.

Beste Siska, een waardevolle tip: Zou u 
uw golfterrein niet aanleggen binnen de 
verkaveling “Varsenare Noord”? Daar zal 
volgens “planoloog” G. Acke voldoende 
plaats zijn en daarenboven met zicht op 
geurige bloemenvelden!

Mevrouw Loysen, in uw betoog voor 
een open golfterrein hebt u zedig 
gezwegen over het kostenplaatje dat aan 
de belastingbetaler zal gepresenteerd 
worden. Jabbeke zit nu al met een 
gigantische schuldenberg. Zou het niet 
beter zijn de karige financiële middelen 
die voorhanden zijn te besteden aan 
projecten die alle inwoners van Jabbeke 
ten goede komen in plaats van utopische 
hersenspinsels na te streven enkel voor de 
“elite” van uw partij?

CD&V Jabbeke kiest voor een golfterrein, 
Vlaams Belang kiest voor het gezond 
verstand.

Lijdt CD&V aan grootheidswaanzin?



Toen we van fietstoeristen te horen kregen dat er heel 
wat afval rondslingerde langs de legewegbeek, ter hoogte 
van de rustplaats in het natuurgebied, plasbermgebied en 
bufferbekken gingen we een kijkje nemen. Het was er rondom 
vuil en op sommige plaatsten een echt stort.

We vonden er heel wat kledij, voedingsresten, slaapzakken, 
een tentje, tandpasta, tandenborstels, handdoeken en zelfs een 
munitiekoffer. Alles wijst erop dat deze plaats regelmatig gebruikt 

wordt door 

m i g r a n t e n 
om er de 
nacht door te 
brengen of als 
“wachtplaats” 
voor ze worden 
opgehaald.

Vlaams Belang Jabbeke praat niet alleen over de problemen, wij 
pakken ze ook aan. (Er werd ons ook gemeld dat daar ratten 
gezien zijn, wat een gevaar inhoud voor de volksgezondheid) 
Op zaterdag 24 maart hebben enkele leden van het bestuur 
het natuurgebied opgeruimd. 6 volle (gesorteerde) afvalzakken 
leverde dit op.

Wij hopen dat het Jabbeekse gemeentebestuur zijn 
verantwoordelijkheid neemt en de omgeving volledig opruimt. 
Regelmatige politiecontrole zou bijzonder welkom en nuttig zijn.

Op de parking E40 worden nog steeds migranten gezien. 
N-VA beweert dat uw veiligheid hun prioriteit is en dat de E40 
parking permanent bewaakt wordt. Niets is minder waar! Een 
beveiligingsfirma moet er met een ploeg van 2 man en een hond 
verschillende parkings controleren. Zodra de mensen vertrokken 
zijn hebben de mensensmokkelaars vrij spel.

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.
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Vlaams Belang, de enige oppositiepartij in Jabbeke 

Een hart voor onze mensen: Sociale visie en doelstellingen van het Vlaams Belang
“Met het geld dat we vandaag 
uitgeven aan immigratie kunnen 
we de pensioenen met 150 euro 
doen stijgen, de rusthuisfactuur 
plafonneren op 1.200 euro en de 
tarieven voor kinderopvang met 
30 procent doen dalen.” Dat zei 
Vlaams Belang-voorzitter Tom Van 
Grieken bij de persvoorstelling van 
de campagne ‘Een hart voor ónze 
mensen’.

Het streven naar het algemene welzijn 
van de Vlaming behoort onverkort tot 
de visie van het Vlaams Belang. Met de 
volksverbondenheid als cement trekken 

we resoluut de kaart van een herverdelende 
interne solidariteit, gestoeld op een 
gemeenschappelijke culturele identiteit 
en gedeelde waarden. Het Vlaams Belang 
verwerpt hiermee uitdrukkelijk het linkse 
model van open grenzen en een open 
sociale zekerheid, alsook het neoliberale 
discours van feitelijke open grenzen met 
besparingen op de kap van onze mensen.

Indien we, net als Hongarije en 
Oostenrijk, de massa-immigratie stoppen 
ontstaat er ruimte om van Vlaanderen het 
Zwitserland aan de Noordzee te maken: 
een welvarende staat met een sterke 
sociale zekerheid voor onze zwakkeren, 

ouderen en hulpbehoevenden.

Met het geld dat we vandaag in de 
bodemloze put van de massa-immigratie 
steken, kunnen we een antwoord bieden 
op noodzakelijke sociale zorg voor onze 
mensen.

Geen woorden maar daden

www.facebook.com/vbjabbeke



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


