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Beste inwoners van Jabbeke,
Mensen lagen niet wakker van de
aanslepende regeringsvorming, van
oorlog in Afrikaanse landen, van
bosbranden in Australië, hoewel dit
toch ernstige problemen zijn. Mensen
liggen wakker van de maatregelen
rond Covid-19, dat we maar één
iemand mochten uitnodigen met
Kerstdag, dat politiedrones met
warmtecamera’s ons doen en laten
van op afstand bespioneerden, dat
de overheid ons controleert op wat,
waar en hoeveel afhaalmaaltijden
we bestelden en dat het verklikken
van vrienden, familie en buren
(omdat ze het aandurven menselijk
contact op te zoeken) wordt
aangemoedigd.
Mensen
liggen
wakker
van
de
onbekwaamheid
van
de
“liberale noodregering”, van de
onzekerheden zoals de LEZ-zones
(asociale pestbelasting), het eerst

invoeren en dan terug afschaffen van
het voordeel van een bedrijfswagen,
het eerst invoeren en dan afschaffen
van de woonbonus enz.
Ook in Jabbeke liggen mensen
wakker van onzekerheden zoals
CD&V die eerst beweert dat het
containerpark gratis blijft om enkele
weken later het bezoek aan het
containerpark betalend te maken. De
bouw van een nieuw gemeentehuis
(voorziene kostprijs: 3,5 miljoen
euro) door de gemeente met een
schuldlast van € 992 per inwoner
(Jabbeke telt 13500 inwoners),
en tijdens de uitvoering van deze
werken reeds bekend maken dat
er grondige verbouwingen zullen
gebeuren aan het sportcomplex
te Varsenare voor een (voorlopig)
bedrag van 4,5 miljoen euro.
Vlaams Belang Jabbeke vraagt dat

het bestuur in deze coronatijden
de inwoners helpt, sensibiliseert en
de maatregelen helpt naleven, de
nodige steunmaatregelen voorziet en
de tering naar de nering zet, de knip
op de portemonnee houdt, investeert
met de voet op de rem en ervoor
zorgt dat bestaande infrastructuur
onderhouden wordt.
Graag maak ik van de gelegenheid
gebruik om u en allen die u dierbaar
zijn een voorspoedig 2021 te
wensen, in een veilig, onafhankelijk
en welvarend Vlaanderen.

Filip Verhelst
Afdelingsvoorzitter
Vlaams Belang
Jabbeke.

CD&V – Het verdriet van Jabbeke
Het is zowat 2 jaar geleden dat we
met z’n allen naar de stembus trokken
voor het verkiezen van een nieuwe
gemeenteraad.
De verwachtingen waren hoog
gespannen, na zes jaar potverteren
en hoogheidswaanzin van de ploeg
“Vanhessche en pluimstrijkers” was
Jabbeke toe aan een totaal nieuw
beleid, gekenmerkt door zuinigheid
en prioriteit voor de belangen van
de inwoners, in de eerste plaats wat
woonkwaliteit betreft.
Even ter herinnering:
• Was het nu echt nodig om te
kiezen voor de duurste optie voor
het nieuwe sport- en cultuurcentrum
te Jabbeke?
• Was het nu echt nodig om te
kiezen voor de duurste en meest
luxueuze optie voor het nieuwe
gemeentehuis van Jabbeke?
• Was het nu echt nodig om
Varsenare op te zadelen met
een megalomaan project als
“Varsenare Noord”, bestaande uit
400 nieuw te bouwen woningen,
met als resultaat een totale
verkeerschaos?
• Was het nu echt nodig om de
gemeentelijke schulden te laten
oplopen tot bijna niet te overziene
bedragen? De dag komt dat er
zal moeten terugbetaald worden!
Op die dag zal de CD&V ploeg
Vanhessche wel uit het zicht
verdwenen zijn.
Zo kwam de bewuste tweede zondag
van oktober 2018. Samen met het
Vlaams Belang Jabbeke hoopten vele
inwoners op een drastische ommekeer.
Komt er eindelijk een geloofwaardig

gemeentebestuur, gedragen door
bekwame mensen of laten we het
bestuur van onze gemeente verder over
aan de secretaris en zijn ambtenaren?
Niemand gaf Vanhessche en co een
schijn van kans op het behoud van een
absolute meerderheid.
Helaas, van hetzelfde laken een nieuw
pak. Een nieuwe CD&V meerderheid
kwam uit de bus. Alhoewel, met
slechts 47,9 % van de stemmen
behaalde CD&V 60,86 % van de
gemeenteraadszetels, dankzij een
ondemocratisch (zeg maar corrupt)
verdelingssysteem. Democratie anno
2020!
Minimum
100
stemmen
voor
Vlaams Belang geven recht op 1
gemeenteraadszetel; Minimum 100
stemmen voor CD&V geven recht op 3
gemeenteraadszetels.
Ondertussen zitten we nu reeds 2 jaar
opgescheept met dezelfde ploeg die
zonder omzien verder gaan met hun
brokkenparcours dat het welzijn van
de inwoners steeds meer hypothekeert.
Varsenare en (momenteel in minder
mate) Jabbeke, worden in toenemende
mate geconfronteerd met gemeentelijk
wanbeleid,
zeker
wat
betreft
infrastructuur en ruimtelijke wanorde
met catastrofale gevolgen voor
mobiliteit en leefbaarheid.
Telkens weer stellen we vast dat het
gemeentebestuur met niet aflatende
ijver met bouwvergunningen blijft
“braderen”
ten
behoeve
van
bouwpromotoren of kapitaalkrachtige
vennootschappen,
die
blijven
uitpakken met plannen voor de bouw
van appartementsblokken, afbraak
van historische gebouwen, zonder

rekening te houden met de verwachte
mobiliteitsproblemen,
zonder
respect voor het historisch kader
van de omgeving en de geldende
bouwvoorschriften.
• Varsenare Noord: 400 woningen
betekent een toename van 27%
van de bevolking van Varsenare.
Extra inkomsten voor de gemeente
+ 1,3 miljoen euro.
• Site
Rogiers:
Een
appartementsgebouw, buiten alle
proporties pal in het historisch
kader van Varsenare. Massaal
protest
van
de
plaatselijke
bevolking (Leefbaar Varsenare).
Ook Vlaams Belang diende, en
met succes, bezwaarschriften in.
• Site Aveve: Appartementsblok
rechtover de kerk. Een bijkomende
belasting voor de Oude Dorpsweg
en de Oudenburgweg.
• Site
Monteyne:
(binnenkort)
Tientallen
woningen
en
appartementsblokken,
een
bijkomende belasting voor de
Oude Dorpsweg.
• Ondertussen wordt een nieuw
appartementsgebouw opgetrokken
naast het gemeentehuis van
Varsenare.

Sprokkels uit de gemeenteraad
Reinhart
Madoc,
gedreven
gemeenteraadslid
van
Vlaams
Belang Jabbeke, richtte heel wat
schriftelijke vragen aan het college
van burgemeester en schepenen.
Hieronder een greep uit de vele
tussenkomsten.
Wegens
corona
gebeurde alles digitaal zo kan
iedereen de gemeenteraad volgen.
• Tijdens de gemeenteraad van
mei was er veel commotie door
de manier waarop de gemeente

tegemoet wilde komen aan de
realisatie van een project van vzw.
Snello. Er werd klacht ingediend
door de oppositie bij binnenlands
bestuur en gelijk gehaald.
• Reinhart heeft voor de zoveelste
keer een actualisatie en inventaris
van het trage wegennet te Jabbeke
gevraagd. Iets wat al meer dan 10
jaar aansleept.
• Hij heeft ook gevraagd hoe ver
het staat met de smiley-borden
(agendapunt van Vlaams Belang

dat werd goedgekeurd). Schepen
Deprez zou het bekijken.
• Op
zijn
vraag
hoeveel
belastinginkomsten de gemeente
mislopen heeft door het nietinnen van de leegstand-belasting
kon bevoegde schepen mevrouw
Coudeville geen antwoord geven.
• In het dossier H. Verriestraat heeft
Reinhart verschillende fouten
ontdekt o.a. straten die zich niet in
Jabbeke bevonden (Olsenestraat)
• Wat de klachten behandeling

Het houdt maar niet op...
Je vraagt je af of die gasten van het
schepencollege nu zot geworden zijn
om van het rustige Varsenare zo een
warboel te maken.
Nee beste lezer, ze zijn niet zot geworden, wel integendeel. Ze zijn goed
bezig om enerzijds de gemeentekas te
spijzen maar ook hun eigen portefeuille wat aan te dikken.

merkbaar (Herinner je het dossier “Varsenare Noord” waar Vlaams Belang
Jabbeke zich alleen, gedurende twee
jaar met hand en tand heeft verzet tegen zoveel waanzin). Enkel Herman
Deweerdt had de moed zich aan te
sluiten bij ons verzet, tegen de richtlijnen van de plaatselijke NV-A-leiding.

Samen met het Vlaams Belang Jabbeke
tekenen steeds meer inwoners verzet
Onderstaande tabel ter verduidelijking. aan tegen de opgedrongen ruimtelijke
wanorde.
aantal
Jaarwedde
Jaarwedde Schepenen Onder andeInwoners
Burgemeester
en OCMW-voorzitter
re de burgers
Gemeente
(sinds 01.04.2020)
die zich heb10001 tot 15000
€ 64.119
€ 38.471 ben georgaon15001 tot 20000
€ 68.689
€ 41.213 niseerd
der
de
naam
Verschil
+ € 4.570
+ € 2.742
“Leefbaar
Het aantal inwoners van Jabbeke Varsenare”, en met succes.
zit momenteel op een zucht van de
15001.
Het verzet van Vlaams belang en Leefbaar Varsenare heeft geleid tot een
Als men bovenstaande cijfers ziet valt vernietiging van de bouwvergunning
het niet te verwonderen dat de “poen- “Site Rogiers” door de bestendig depakkers” van het schepencollege er putatie van West-Vlaanderen.
alle baat bij hebben om het inwone- Op de vraag om een onafhankelijke
raantal van Jabbeke zo snel mogelijk werkgroep van experts te installeren,
boven de 15000 te tillen.
zoals in Torhout, die de gemeente advies geeft bij bouwdossiers (gezien de
Het is aandoenlijk, de ijver waarmee vele protesten in Jabbeekse bouwdosmen tewerk gaat om elk stukje open siers) steunde Vlaams Belang bij monruimte vol te bouwen met energiezui- de van Reinhart Madoc dit voorstel.
nige betonnen constructies en woonge- Schepen Casteleyn was tegen.
tto’s. Waar het gemeentebestuur faalt,
nemen de burgers het over. Waar in We zijn op goede weg, maar waakhet recente verleden Vlaams Belang zaamheid blijft geboden. Voor deze
Jabbeke nagenoeg alleen stond in het opgave kunnen alle inwoners van Jabverzet, is er een duidelijke kentering beke rekenen op het Vlaams Belang

betreft had Reinhart geconstateerd
dat de raadsleden nooit het
resultaat
kunnen
vaststellen,
waarop hij gelijk kreeg. Of dat nu
zal veranderen?
• Tijdens de gemeenteraad van
november heeft Reinhart een
agendapunt aangebracht om mee
te werken aan een digitale tool
"mijn mooie straat" een initiatief
aangeboden door Mooimakers
aan alle gemeenten. Mevrouw.
Coudeville heeft dit afgewezen.

• Reinhart heeft schepen Pollet
geïnterpeleerd met de vraag
waarom onze speeltoestellen steeds
besteld worden aan een bedrijf
uit Nederland terwijl ze in eigen
land, o.a. Dendermonde hetzelfde
merk kunnen leveren. Voor onze
Schepen ligt de
oorzaak bij de
service, wat bij
ons toch vragen
oproept!

Jabbeke en de niet aflatende inzet van
gemeenteraadslid Reinhart Madoc en
het gedreven bestuur.
We zijn nu al eventjes 2021 binnengestapt. Enkele lichtpuntjes tekenen zich
af aan de in nevel gehulde horizon.
Schepen Jan Pollet houdt het in de loop
van het jaar voor bekeken; een zwaar
verlies voor de club van receptieschuimers, een weldaad voor de burger.
Ook burgermeester Vanhessche levert
zijn sjerp in ten voordele van Bogaert
Hendrik.
Eerlijk gezegd, we houden ons hart
vast. Is “vivaldist Slappe Hendrik” niet
de man die verantwoordelijk was voor
het) niet innen van 110 miljoen Belgische franken aan gemeentelijke belastingen?
Laat ons positief blijven. Problemen
zien is één, ze voorzien en tijdig oplossingen aanbieden is beter. Hopelijk
kan een burgemeester- en schepenwissel een positieve bijdrage leveren aan
een beter bestuur van onze gemeente.
Het Vlaams Belang Jabbeke is en blijft
bereid tot constructieve samenwerking
met de meerderheid op één voorwaarde: het belang van de inwoners moet
voorop staan.
Als men nu gewoon eens naar de burger zou luisteren als die zijn zorgen
en bezwaren bekend maakt. Zou dat
geen schitterend antwoord zijn op de
“inspraak van de burger”?

Vlaams Belang,
de enige oppositiepartij
in Jabbeke, volgen?
jabbeke.vlaamsbelang.org
vbjabbeke

REINHART MADOC
Gemeenteraadslid

* reinhart.madoc@telenet.be
( 0478 745 756
Zomerweg 7, 8490 Jabbeke

EERST ONZE MENSEN
Het is zover. België heeft na 500 dagen eindelijk
een regering. En wat voor één. Een regering
waar de meerderheid van de Vlamingen niet
voor stemde. Met een regeerakkoord waarin
exact hetzelfde staat als het omgekeerde van
waar de Vlaming voor stemde. De Vlaming wou
een Vlaamse en rechtse weg inslaan, maar de
paarsgroene karavaan van maar liefst 7 partijen
hobbelt rustig maar vastberaden de volledig
andere richting uit.
Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder
leiding van Alexander De Croo (Open Vld)
hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon
van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke
drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar
vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het
slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier
Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden
gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67
jaar, het zogenaamde ‘niet-bindende’ Marrakeshimmigratiepact wordt de officiële leidraad van
deze regering van De Croo en co... En wanneer
paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw
energiefactuur de pan uit swingen.
Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse
en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is
niet onze regering. Dit is niet de regering van de
Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het
Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd
in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan
dat.
Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene
monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in
de lucht.

Tom Van Grieken
Voorzitter

Registreer u als kiezer!

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via
vlaamsbelang.org/doemee
www.vlaamsbelang.org 02 219 60 09 E facebook.com/vlbelang w twitter.com/vlbelang Q instagram.com/vlbelang

