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 Het leugenpaleis van N-VA JABBEKE 

In één van zijn luxueuze verkiezingsfolders gaat 
de heer Geert  Orbie, voorzitter en lijsttrekker 
van N-VA Jabbeke, uitgebreid in op het project 
“Varsenare Noord” waarbij hij wijst op de desas-
treuze gevolgen van dit project voor Varsenare. 
Het gaat om een niet meer te vermijden verkeer-
schaos en de daaraan verbonden teloorgang van 
de leefbaarheid voor een groot aantal inwoners 
binnen de dorpskern en zelfs daarbuiten.

Helaas brengt de voorzitter van N-VA Jabbeke 
hier een hypocriet betoog. Mogen wij de kiezer er 
aan herinneren dat N-VA Jabbeke in het algemeen 
en in het bijzonder Geert Orbie persoonlijk steeds 
het project “Varsenare Noord” door dik en dun 
hebben gesteund ondanks de zeer gebrekkige 
mobiliteitsstudie? En er is meer…

In het afdelingsblad van N-VA Jabbeke jaargang 2015 nr.2, heeft  diezelfde Geert 
Orbie zijn bezorgdheid uitgedrukt over de vertraging die het project opliep ten ge-
volge van de vele bezwaarschriften die inwoners van Varsenare hadden ingediend, in 
heel wat gevallen op aanraden van Vlaams Belang Jabbeke! 

De gevolgen voor Varsenare wat mobiliteit betreft, daar lag hij toen niet wakker van!
Overigens, heeft de Jabbeekse N-VA in de voorbije zes jaren ooit de aanzet gege-
ven tot het indienen van een bezwaarschrift? Antwoord: NEEN, GEEN ENKELE 
KEER!  Meer nog, verzet tegen het project en de bijhorende bedenkelijke mobi-
liteitsstudie door in Varsenare woonachtige leden van N-VA werd op dictatoriale 
wijze in de kiem gesmoord. 

In dezelfde verkiezingsfolder verwijst een zogezegd diep bezorgde N-VA lijsttrekker 
Orbie naar de hoge schuldenberg van Jabbeke, die er kwam door wanbeleid en 
prestigeprojecten van de CD&V meerderheid. Een correcte analyse, maar… Als 
de lokale N-VA voorzitter werkelijk zo bezorgd is over de gemeentelijke � nanciële 
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Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................
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 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)

Ja, ik wil
VB pam� et

Vlaams Belang West-Vlaanderen
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toestand, hoe is het dan te verklaren dat N-VA 
Jabbeke  de bouw van een totaal overbodig 
nieuw gemeentehuis (oplopend naar 5 mil-
joen euro) enthousiast heeft goedgekeurd?

Aan een dergelijk bouwproject zijn uiteraard 
diverse � nanciële “vette” opdrachten verbon-
den. Eén van die “vette” opdrachten werd 
inmiddels toegewezen aan een architectenbu-

reau.  Werkt daar geen verwant van een plaatselijk N-VA zwaargewicht…? “Ons 
kent ons” is ook voor de N-VA Jabbeke blijkbaar geen onbekend gegeven meer…

Wij van Vlaams Belang Jabbeke, menen dat politiek gebaseerd moet 
zijn op het correct naleven van wettelijke regels maar ook op eerlijk-
heid, niet op kiezersbedrog. N-VA Jabbeke en haar lijsttrekker Geert 
Orbie hanteren hier de gekende doctrine: wij zijn er tegen dat we 
er voor zijn! Dit soort kiezersbedrog schreeuwt om een reactie. 
Een reactie van ons, en hopelijk ook één van u als kiezer op 14 
oktober. 

Reinhart Madoc
Lijsttrekker
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