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Overleg  

CD&V Bestuur Jabbeke / Leefbaar Varsenare 

Dinsdag 03/03/20 (20u-22u) 

 

Aanwezig:  

CD&V bestuur: Daniël Vanhessche, Wim Vandenberghe, Jan Pollet, Geert Depree, Carine 

Vandermeersch, Ilse Vandenbroucke, Chris Bourgois. 

Leefbaar Varsenare: Brecht Igodt, Filip Hoste, Servaas Sierens. 

 

 

Uitnodiging vanuit CD&V-fractie 

 

Chris Bourgois benoemt de uitnodiging als overleg ifv een stand van zaken, waarbij 

wederzijds toelichting kan geboden worden over het verloop, en de eventuele grieven (?) die 

leven… 

 

Mobiliteit 

 

- Er wordt een korte toelichting gegeven rond de stand van zaken van de werkgroepen 

mobiliteit, en een verdere planning (afronden april, en ontwerptekst voor een 

verkeersplanning…) 

Toelichting wordt gegeven rond de viering van de vredesboom. 

Ook de samenwerking met Natuurpunt en de planning om nestkasten voor gierzwaluwen 

op te hangen aan de kerk van Varsenare wordt vermeld. 

Bijkomend wordt gevraagd om de quick-wins, die per definitie snel kunnen uitgevoerd 

worden, ook spoedig te verwezenlijken. 

- Vanuit de CD&V fractie wordt benoemd dat de Quick-wins goed onthaald werden, doch 

dat de goedkeuring ervan, en zeker de uitvoering de nodige planning vergt.  

Ze vragen de erkenning voor de positieve bejegening door deze ook in de 

verkeerscommissie de nodige ruimte te bieden. Er wordt gesteld dat waarschijnlijk (zoals 

de planning er nu uitziet) een 80% van de vragen positief zal kunnen worden 

beantwoord. 

De burgemeester liet verstaan dat er intussen offertes gevraagd werden, en zo goed als 

zeker ook een studiebureau beslist werd, om in de tweede helft van het jaar een studie 

te maken voor de mobiliteit in Varsenare. Hierin zullen de voorstellen van Leefbaar 

Varsenare meegegeven worden. 

- Leefbaar Varsenare wil z’n appreciatie hiervoor uitdrukkelijk uitspreken. We begrijpen 

dat niet alle quick-wins zomaar kunnen goedgekeurd worden, doch vragen toch met de 

nodige snelheid ook de uitvoering van de goedgekeurde voorstellen te plannen. 



 

  2 
 

De uitvoering komt niet enkel ten goede van de veiligheid van de inwoners van 

Varsenare, doch toont zeker ook de betrokkenheid en de goodwill van het bestuur… 

In de rand hiervan wil Leefbaar Varsenare toch meegeven dat ze de vaak wat 

bureaucratische manier van communiceren met het bestuur betreurt.  

We hopen dat een directe en open communicatie mogelijk blijft. Ook deelname in het 

debat kan dit overleg versterken.  

- De CD&V-fractie benoemt de spelregels van de werking van de gemeente, en noodzaak 

van de (inderdaad soms omslachtige) manier van werken… 

Dossier Schaeckhof 

- Naar aanleiding van het beroep dat ingediend werd bij de provincie omtrent de 

verkavelingsvergunning (beslissing College van 16/12/19) betreurt de CD&V fractie dat 

Leefbaar Varsenare niet rechtstreeks in overleg gegaan is omtrent de 

verkavelingsvergunning voor het Schaeck. Ze ervaren dit als het in een negatief daglicht 

stellen van het bestuur (perceptie), en benoemen zich hierdoor ook onvoldoende 

gehoord in hun argumentatie omtrent de beslissing. Het bestuur is meer gebonden aan 

regelgeving, en kan, zolang er geen beslissing genomen is, zich minder vrij uitspreken 

over dergelijke dossiers. 

- Leefbaar Varsenare betreurt op zijn beurt dat er van de kant van het gemeentebestuur 

uit, in dit dossier ook geen ruimte geboden werd aan de inwoners om in overleg te gaan. 

Er werden in de bezwaarperiode (vóór de beslissing van het college op 16 december) 42 

bezwaren ingediend, vooral  door inwoners van Varsenare (waaronder de 4 kernleden 

van Leefbaar Varsenare). Er werd nooit een gesprek (of uitnodiging tot) gevoerd met de 

indieners van de bezwaren. Ook werd er géén toelichting of duiding gegeven naar de 

inwoners van het dorp in het algemeen. De eerste reactie van het bestuur naar de 

indieners van de bezwaren gebeurde pas in januari, een drietal weken nadat het college 

de beslissing genomen had om de bezwaren van tafel te vegen. Het schrijven bevatte 

dan ook géén enkele toelichting of motivatie voor het verwerpen van de bezwaren; enkel 

de beslissing…  

- De burgemeester verduidelijkt nog eens de inhoudelijke reden waarom de beslissing in 

dit dossier genomen werd. Deze motivatie is duidelijk te lezen in de beslissing van het 

College, dat naar de 207 ondertekenaars van het beroepschrift ook toegestuurd werd. 

- Leefbaar Varsenare onderstreept hieromtrent dat zij géén actie voeren ‘tegen het 

bestuur van de gemeente’, doch wel zich actief inzetten voor goede beslissingen voor het 

dorp. Het betreffende dossier lijkt ons inziens niet alleen een nadelige beslissing voor het 

dorp, doch betreft ook een precedent voor andere gelijksoortige vragen. Het ontbreken 

van duidelijke bindende richtlijnen, en het gebrek aan een lange-termijn visie op vlak van 

ruimtelijke ordening voor  de toekomst van het dorp maakt ons zorgen. Er wordt hierbij 

nogmaals onderstreept dat men zich constructief wil opstellen, en actief wil meezoeken 

(samen met de inwoners), naar goede oplossingen. 

Een volwassen debat houdt echter ook in dat men van mening kan verschillen en dat we 

dan ook de nodige stappen zullen zetten indien we van oordeel zijn dat dit het dorp 

blijvende schade kan opleveren. Reeds verschillende keren werd aangeboden het debat 

en de samenspraak van het bestuur met de inwoners aan te gaan. 

In dit dossier was de beroepsprocedure bij de provincie dan ook de enige manier om de 

beslissing tegen te houden. 

- De CD&V fractie bevestigt dat deze bindende richtlijnen ontbreken, en zegt er nog dit 

jaar werk van te willen maken.  
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Communicatie 

 

- Leefbaar Varsenare erkent bewust gebruik te maken van de verschillende media 

(Facebook, Krant, …) om de inwoners van het dorp snel te informeren, doch zal in haar 

communicatie zich nooit negatief of aanvallend uiten. Er wordt steeds gefocust op de 

inhoud, en het constructief zoeken naar oplossingen. Er zal nooit afgegeven worden op 

personen of structuren.  

Hierbij wordt ook aangegeven dat er heel veel individuele reacties op facebook gefilterd 

worden, net omwille van het positief houden van de dialoog.  

Er zal ook nooit gevraagd worden aan andere facebookpagina’s om bepaalde berichten 

vanuit het bestuur te verwijderen, of niet te publiceren! 

- Omtrent de perceptie bij de inwoners van Varsenare wordt verwezen naar de aanleg van 

de fietsstraten rond de scholen. Hierbij werd getoond dat het bestuur op korte termijn 

echt dingen kan verwezenlijken, wat bij de inwoners van het dorp als zeer positief 

ervaren wordt. Bij andere dossiers (SPC Ter Straeten,…) blijft de communicatie o.i. nog 

teveel  achterwege, of komt deze te laat, waardoor bij de inwoners soms een grote 

afstand blijft. Zichtbaarheid en communicatie blijven de sleutelwoorden. 

- Leefbaar Varsenare verwijst ook nog naar een ander lopend dossier over ruimtelijke 

ordening, waar we zeer uitdrukkelijk eerst de directe dialoog wensen te voeren, en het 

overleg kansen willen geven, vooraleer er naar buiten toe gecommuniceerd werd. Er 

wordt zeer zorgvuldig en bewust omgesprongen met de communicatie. 

Leefbaar Varsenare heeft het wel steeds als zijn opdracht gezien om in alle transparantie 

en openheid met de inwoners van Varsenare in dialoog te gaan. We zullen deze 

basiswaarde ook steeds trouw blijven. 

- Leefbaar Varsenare vraagt de CD&V fractie om te durven keuzes maken. We hebben alle 

begrip voor het feit dat het bestuur verantwoordelijkheid draagt voor alle 

deelgemeentes. We pleiten echter voor oplossingen op maat, eerder dan één oplossing 

te kopiëren naar alle deelgemeentes… (cfr inplanting smiley-borden e.a.). 
Een school met 600 leerlingen kent andere problemen dan een school met 100 leerlingen. Beiden 

verdienen de nodige zorgen, maar dan wel op maat! 

Ook de verkeerssituaties in de verschillende deelgemeentes lijken ons best de gepaste oplossingen 

aangeboden, en niet in een uniform keurslijf geperst. 

Hierbij vragen we open te staan voor creatieve oplossingen, te durven innovatief denken 

en in overleg te gaan met de inwoners!  

Reeds in het overleg van 16/07/2019 werd voorgesteld om vanuit het beleid een voorzet 

te geven, voor een inwoners-participatie in de verschillende andere deelgemeentes. 

 

 

 

 

 

 


