
 

  1 
 

Online meeting  

CD&V Bestuur Jabbeke / Leefbaar Varsenare 

Dinsdag 28/07/20 (20u-22u) 

 

Aanwezig:  

CD&V bestuur: Chris Bourgois, Wim Vandenberghe, Geert Depree, Carine Vandermeersch, Jan Pollet, 

Ilse Vandenbroucke. 

Leefbaar Varsenare: Andy De Brabander, Servaas Sierens. 

 

 

Leefbaar Varsenare nodigde de CD&V fractie uit tot overleg. 

 

Doel: Voorstelling Portfolio Mobiliteit 

 

De portfolio werd overlopen en toegelicht. 

Belangrijk hierbij de gedragenheid, het proces van in gesprek gaan met de inwoners en de 

creatie voor en door inwoners zelf. Het toont dat, mits voldoende inspanning, een directe en 

transparante samenwerking tussen inwoners en bestuur zeker mogelijk is! 

 

De werkgroepen rond mobiliteit in Varsenare zijn owv de Covid-19-crisis vroegtijdig 

onderbroken. Gezien het gebrek aan perspectief, én de opstart van het studiebureau in juni 

2020, werd toch gekozen dit af te ronden en de ideeën te bundelen. 

 

De bedenking van Ilse, die aangaf dat niet alles gevalideerd was, werd bevestigd.  

In de bundel probeerde we ALLE voorstellen mee te nemen, om een zo volledig mogelijk 

beeld te schetsen. Sommige van die punten vergen verdere aftoetsing en discussie (bv 

éénrichting in bepaalde straten). Andere werden reeds eerder niet weerhouden (bv enkele 

quick-wins). 

Het was nimmer de bedoeling een kant en klaar ontwerp te hebben. Wel te horen welke 

ideeën er rond de mobiliteit leven, en dit terug te koppelen aan het bestuur en de experten. 

De portfolio wil vooral inspirerend zijn! 

 

De portfolio werd goed ontvangen, en er kwam een complimentje omtrent de professionele 

manier van aanpakken…  

 

Leefbaar Varsenare benoemde deze bundel verder te willen terugkoppelen naar de inwoners 

toe (september).  

 

Daarnaast werd de bundel ook reeds doorgegeven aan ‘Vectris’ (het studiebureau dat door 

de gemeente aangesteld werd voor een verkeersstudie van de dorpskern van Varsenare.      
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Er werd uitdrukkelijk gevraagd (zowel aan Vectris als aan het bestuur) om in het proces ook 

verder de inwoners te betrekken! 

 Leefbaar Varsenare blijft dit thema verder opvolgen! 

 

Naast de voorstelling van de Portfolio Mobiliteit, werd aangekondigd om ook verder met andere 

thema aan de slag te zullen gaan. Denken we hierbij aan ruimtelijke ordening, jeugd,… 

 

Tot slot werd vanuit Leefbaar Varsenare benoemd hoe stroef en moeizaam het soms is om met het 

bestuur in direct overleg te komen. De bureaucratie belemmert soms een vlotte contactname, en het 

duurt ook lang vooraleer er een antwoord komt. 

Denken we hierbij aan de communicatie omtrent de Trage Wegen, waarbij er reeds een drietal keer 

gevraagd werd voor een rechtstreeks overleg, doch enkel een schrijven kwam met de korte 

boodschap dit te zullen bekijken… 

 

 

 

 

 

 

 

 


