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NIEUW GEMEENTEHUIS
= VERSPILLING !
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VLAAMS BELANG

Woordje van de voorzitter

Verkiezingen 2018 • Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Met de verkiezingen in het vooruitzicht
laat ik u graag kennis maken met enkel
hoofdpunten uit ons programma.
Goed bestuur
Een goed bestuur zet de tering naar de
nering, houdt de knip op de portemonnee
en investeert met de voet op de rem. Een
goed bestuur zorgt ervoor dat bestaande
infrastructuur
onderhouden
wordt.
Gebouwen, wegen, voet- en fietspaden,
verdienen bijzondere aandacht omwille
van de veiligheid. Een groene omgeving,
bomen, planten en graspleinen zijn een
meerwaarde voor de gemeente maar dienen
op tijd gesnoeid, onderhouden en gemaaid te
worden. Ons cultureel en industrieel erfgoed
verdienen bijzonder aandacht. Bij aanwerving
van personeel zijn bekwaamheid en eventuele
ervaring de enige criteria.
Belastingdruk
In de laatste 10 jaar is de belastingdruk met

40% gestegen. In Jabbeke kwamen er 5
nieuwe gemeentelijke belastingen bij. Dit
allemaal om de prestigeprojecten, zoals o.a.
het sport en cultuurcentrum en het nieuwe
geplande gemeentehuis en de bijzonder
hoge schuldenlast door jarenlang CD&V
wanbeheer veroorzaakt te kunnen betalen
(met uw centen).
Middenstand
Vlaams Belang Jabbeke pleit voor een
ondernemingsvriendelijk klimaat voor
middenstand en KMO. Gemeentelijke
steunmaatregelen kunnen een stimulans
zijn voor beginnende ondernemingen.
Nachtwinkels zijn geen meerwaarde voor
de lokale handelaars, daarom moet hun
aantal sterk beperkt worden, door het
opleggen van maximale openingstaxen en
jaarlijkse belastingen. Bovendien moeten hun
openingsuren streng gecontroleerd worden.

heeft moeten beter aan bod komen en
gepromoot worden, dit zal vooral een steun
zijn voor de horeca en het verblijfstoerisme
bevorderen.
Verder besteden wij uiteraard aandacht aan
veiligheid, de vreemdelingenproblematiek,
aan betaalbaar en aangenaam wonen, aan de
noden van onze senioren, aan de Jabbeekse
jeugd. Dit vindt u allemaal terug op onze
webstek.
Vlaams Belang: Het alternatief en de enige
echte oppositie partij in Jabbeke.

Verhelst Filip
Voorzitter
Vlaams
Belang Jabbeke.

De toeristische troeven die onze gemeente
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Geen nutteloze uitgaven
Het huidige gemeentehuis voldoet
perfect aan alle noden. Vlaams Belang
Jabbeke pleit ervoor dat, in de eerst plaats
geïnvesteerd wordt in goed onderhoud
van het openbaar domein, zeker wanneer
de verkeersveiligheid in het gedrang
is. Een nieuw gemeentehuis is wat ons
betreft ongewenst en wijst enkel op
verspilzucht en grootheidswaanzin bij de
huidige bestuursmeerderheid.
Sociaal beleid
Vlaams Belang Jabbeke pleit ervoor
dat het gemeentebestuur van Jabbeke
prioriteit geeft aan de bouw van een
eigen, betaalbaar woon- en zorgcentrum
te Jabbeke. Dit pleit eerder in het belang
van onze zwaar hulpbehoevenden dan
een prestigieus nieuw gemeentehuis
waaraan wij geen boodschap hebben.
Bovendien draagt dit project bij tot het
kwaliteitsvol leven voor een geboren en
getogen inwoner uit onze gemeente.
Het sociale aspect hieraan verbonden
is ook niet te verwaarlozen. Familie,
kennissen en buren zullen vlugger een
bezoek brengen omdat het niet ver
afgelegen is. Dit fleurt de gemoedstoestand
op voor beide partijen en draagt bij tot
menselijke warmte. Bovendien zorgt dit
voor werkgelegenheid in eigen streek.

1 jaar kunnen we de pensioenen met 286
euro per maand doen stijgen.” En: “Onder
deze regering ligt het pensioen 700 euro
( = 40%) lager dan in onze buurlanden”
(schrijft docent pensioenrecht Kim De
¬Witte (KU Leuven), is het aantal mensen
dat de ziekenhuisfactuur niet meer
kan betalen met de helft toegenomen
en is de rusthuisfactuur met een derde
gestegen. Voor hen zie ik geen menselijke
ketting in het Maximiliaanpark, enkel
schouderophalende politici. Wordt het
geen tijd om prioriteiten te stellen en
eerst minimale welvaart te voorzien
voor de mensen die jarenlang hebben
bijgedragen voor we verder het OCMW
van de wereld spelen?”

Vlaams Belang Jabbeke kiest voor
Vlaamse solidariteit tussen oud en
jong, rijk en arm, gezonden en zieken,
werkenden en niet-werkenden. Ieder lid
van onze gemeenschap heeft recht op een
menswaardig bestaan.
Vlaams
Belang
Jabbeke: De kracht
van verbetering!

Reinhart Madoc
Lijsttrekker

Pensioenen
Vlaams Belang pleit voor een minimum
pensioen van € 1500 of zoals Tom Van
Grieken, Nationaal Vlaams Belang
voorzitter het zegt: “Wie hier jarenlang
gewoond en gewerkt heeft, moet
zorgeloos van zijn oude dag kunnen
genieten” “Met de immigratiefactuur van

@VBJabbeke
/vbjabbeke

Vlaams Belang,
de enige oppositiepartij in Jabbeke
VB Lokaal blad

Ja, ik wil
een gratis infopakket
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van het
Vlaams Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)

Naam:................................................................................................................................................................................ . Man Vrouw
Straat:..................................................................................................................................................................... Nr.:..................................................
Postcode:.................................. Gemeente:...........................................................................................................................................................
Tel.:............................................................................................................................................Geb.datum:............................................................
E-post:.................................................................................................................................................................................................................................
Vlaams Belang
Madoouplein 8/9, 1210 Brussel,
02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
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.

Cartoon Fré

Mobiliteit in Jabbeke

Spijtig van je mooie centen. Kwam je
naar het residentiële Groot-Jabbeke
wonen omdat het er rustig en aangenaam bijlag, dikke kans dat je de verkeerde beslissing nam.

In de voorbije legislatuur heeft het schepencollege, volmondig gesteund door
N-VA, beslist om de deelgemeenten op
te zadelen met een wildgroei aan appartementen en verkavelingen met zoveel mogelijk woningen op een zo klein mogelijk
perceel. Daar bovenop en als kers op de
taart, in het centrum van Varsenare een
woonuitbreidingsgebied van 17 hectare
met, opeengepakt zowat 400 woningen,
verdeeld over maar liefst 21 nieuwe straten.
Beste lezer, kan u nog volgen? 400 huizen en 21 straten. Het doolhof van Loppem krijgt flinke concurrentie! Postbodes
krijgen straks een snelcursus oriëntatie
en zullen worden uitgerust met GPS en
kompas.

30 zilverlingen
Hoe moet men nu die innige vriendschapsbanden tussen het schepencollege,
de verkavelaars, de vastgoedontwikkelaars
en de grote bouwpromotoren verklaren?
Het is bijzonder simpel. Vanhessche en
co willen ten allen prijze het bewonersaantal van de gemeente Jabbeke boven
de 15000 inwoners tillen. Dat betekend
immers voor burgemeester en schepenen
een ernstige verhoging van hun maandelijkse pree. De kassa lonkt! De ziel van
de gemeente Jabbeke verpatsen voor wat
zilverlingen, hoe diep kan een mens zakken in zijn waardigheid.

een ernstige terugloop.

Op de spitsuren vermijd je best de Oude
Dorpsweg, de Westernieuwweg, de Constant Permekelaan, de Dorpsweg omdat
er geen doorkomen meer aan is. Een korte stop aan een handelszaak is niet meer
mogelijk omdat je er zelden een parkeerplaats vindt. Mooie designmodezaken,
bakkers, slagers
en horeca verdwijnen uit onze
dorpskernen.
Als er dan nog
eens lijnbussen
of zwaar vervoer
bijkomt, zit het
verkeer helemaal
strop, met woede
en frustratie tot
gevolg.
Wat deed of doet het schepencollege?
Niets. Integendeel.
Varsenare Noord is daarvan het treffende
voorbeeld. 400 woningen = 800 auto’s.
Heeft Mr. Vanhessche zich ooit al eens
afgevraagd hoe de Popstaelstraat, de Westernieuwweg, de Oude Dorpsweg en de
Legeweg dit verkeer zullen verwerken en
hoe de bewoners van deze straten zich
zullen voelen want deze wegen zijn nu
al bijzonder druk bereden. Laat ons nog
even zwijgen over sluipwegen die zullen
ontstaan, dwars door bestaande woonwijken!

enigszins weer vlot mits de doorstroming te intensiveren. Mogen we de heer
“Ceaucescu Paaltjes”, Schepen van verkeer, vragen om nu eindelijk eens te stoppen met het stimuleren van de wildgroei
aan verkeer remmende maatregelen zoals
het te pas en te onpas aanbrengen van
wegversmallingen door vluchtheuvels
(meestal bebloemd met niet reflecterend
onkruid, van een
wirwar aan bontgekleurde paaltjes
van alle soorten
lengtes en diktes, van bruuske
wegverhogingen
en verkeersdrempels. Wat bereikt
men uiteindelijk
met deze verkeersonvriendelijke maatregelen? Juist.
Stremmend verkeer, een aanzienlijke stijging van uitlaatgassen wegens stoppen en
opnieuw vertrekken, schade aan wagens,
gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers, vooral bij duisternis, nevel, mist,
regen enz. Heeft men er ooit al een bij
stilgestaan wat die obstakels betekenen
voor de chauffeurs van de Lijn, voor de
bestuurders en de patiënten van ziekenwagens?

Ons voorstel

Gevolgen voor mobiliteit en lokale economie.

Haal zo snel mogelijk die “gevaarlijk obstakels” van de baan. Voer doordachte
snelheidslimieten in en zorg voor een
veilige schoolomgeving. Controleer op
de naleving van de snelheidslimieten en
schaf daarvoor de nodige apparatuur aan.
De overtreders zullen die investering snel
terugbetalen. Ons voorstel is een kleine
stap naar vlotter en veiliger verkeer en
kan de aanzet zijn tot een beter en doordacht verkeersbeleid.

Op termijn moeten we ons echt zorgen
maken over de mobiliteit en de lokale
economie, ten gevolge van deze, door
het schepencollege gecreëerde ruimtelijke chaos. Er zijn amper nog winkels
in onze dorpskernen en de horeca kent

Het mag nu eindelijk eens ophouden
met die ruimtelijke wanorden. Wat zei
CD&V ook al weer? Weet u het nog?
Juist: “Jabbeke geeft je ruimte”. Kijkt u
eens rondom u. Wij zien geen verkeersbeleid en steeds minder ruimte!

“Als we jongeren dronken hun
eindexamen lieten doen was het
mishandeling, met de ramadan
noemen we het ‘betrokkenheid’”
Sietske Bergsma in de Volkskrant, 14 mei 2018

Mogen we iets voorstellen?
Soms krijgt men door goed doordachte
maatregelen het stremmende verkeer

“België is geen land, het is een
artificiële constructie!”
Europees parlementslid Nigel
Farage, de Britse ex-leider van de
UKIP-partij, haalde in het halfrond in Brussel uit naar België na
de toespraak van premier Michel,
3 mei 2018

“Dit is een halal-zaak. Alcohol is
niet toegelaten.”
De eigenaar van een pita-zaak in
Antwerpen, alvorens hij een bierdrinkende man en zijn zoon met
zijn kompanen in elkaar sloeg,
12 mei 2018

Infrastructuur en erfgoed in vrije val?
De gemeente Jabbeke bezit op haar
grondgebied een aantal pareltjes
aan beschermde sites en gebouwen.
Helaas kan worden vastgesteld dat een
flink deel ervan in erbarmelijke staat
verkeerd. De stilaan legendarische
politieke onwil bij het Jabbeekse
gemeentebestuur zorgt ervoor dat
verkrotting en verwaarlozing leiden tot
aftakeling en onherstelbare schade.
Sinds enkele jaren volgt Vlaams Belang
Jabbeke hierin een symbooldossier:
de molen Van Kerrebroeck , waarvan
de overblijvende romp het dorpszicht
mee bepaalt voor wie vanuit Gistel de
gemeente binnenrijdt. Deze molen is

een ernstig verwaarloosd beschermd
monument dat de gemeente Jabbeke in
erfpacht bezit. Sinds jaar en dag probeert
men vanuit diverse hoeken, met het
Agentschap Onroerend Erfgoed voorop,
om de restauratie van de molenromp
op gang te krijgen. Het Jabbeekse
gemeentebestuur blinkt uit in afwachten
en… niets doen.
Deze nalatigheid leverde in het verleden
al een juridische veroordeling op van
de gemeente. De verwaarlozing die het
Jabbeekse onroerend erfgoed sinds jaren
te beurt valt, is ook overgeslagen naar
de meest elementaire infrastructuur
in onze gemeente. De toestand van
voet- en fietspaden is bijvoorbeeld
op heel wat plaatsen schrijnend én
gevaarlijk. Noodzakelijke wegenwerken
worden te lang uitgesteld en als ze
uitgevoerd worden, gebeurt dit via slecht
onderhandelde contracten met veel te
lange uitvoeringstermijnen. De bewoners
langs de Aartrijksesteenweg kunnen
ervan meespreken.
Met Vlaams Belang Jabbeke menen
wij dat dit beter kan. Zorg dragen voor
erfgoed en infrastructuur en het bestrijden
van verval en verkrotting behoren tot de
prioriteiten van een goed functionerend
gemeentebestuur. Er moet een lijst komen
met erfgoedsites die in aanmerking
komen voor restauratie, in volgorde van
hoogdringendheid om definitief verlies
te voorkomen. Het gemeentebestuur
moet zelf actief de eerste stappen zetten
in het opstellen van beheersplannen, het
aanvragen van premies, het uitvoeren van
bewarende maatregelen in afwachting van

de startende restauratie en niet de dwang
van de hogere overheid afwachten of de
definitieve teloorgang van waardevol
erfgoed laten gebeuren.
In
plaats
van
geldverslindende
prestigeprojecten zoals het geplande
nieuwe gemeentehuis, zou er onder
andere beter geïnvesteerd worden in
onderhoud en herstel van fiets- en
voetpaden. Het uitbouwen van Jabbeke
tot een fietsvriendelijke gemeente met
een rijk aanbod van onroerend erfgoed
langs fietsroutes, komt ook de plaatselijke
horeca ten goede. Een lokale horeca die
in de voorbije jaren net als de overige
middenstand serieus wat klappen te
verwerken kreeg.

VLAAMS BELANG LANCEERT IMMIGRATIE-APP
Als we sommigen mogen geloven,
is de immigratiecrisis voorbij en
wordt er onderdeze regering een
kordaat immigratiebeleid gevoerd.
Niets is echter minder waar. Stoere
woorden dienen enkel om een
gebrek aan daden te camoufleren. Van een trendbreuk is allerminst sprake. De immigratiekranen
staan nog altijd wagenwijd open
en België blijft wat het was: een topbestemming voor immigratie vanuit
alle windstreken.

Met onze immigratie-app confronteren we het ‘fakenews’ van deze
regering met de objectieve, onweerlegbare en verifieerbare cijfers.

www.immigratie.app

