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N I E U W S ? Contacteer Wim Kerkhof - 0495 25 06 78 - wimkerkhof@hotmail.com

De appartementisering van de

Jabbeekse dorpskernen zet zich

verder. De vraag is blijkbaar enkel

wanneer er een zogenaamde

‘meergezinswoning’ komt die bo-

ven één van de kerktorens zal

prijken. De plannen voor het bou-

wen van een meergezinswoning –

euh… appartementencomplex –

op de gronden van Aveve stuiten

net als in de vorige dossiers op

verzet van het bewonerscollectief

Leefbaar Varsenare. 

“Het gaat hierbij om een soortge-

lijk dossier als bij ’t Schaekhof,

waar men probeert elke vierkante

centimeter vol te bouwen en geen

oog meer heeft voor de context”,

zeggen Andy De Brabander en

Servaas Sierens van Leefbaar Var-

senare. “Het project omvat een

mastodont van een gebouw die

ruimtelijk totaal niet op deze site

in de dorpskern, recht tegenover

de kerk, past. Het betreft hier om

vier bouwlagen, of 12,1 meter

hoog, met een gevelbreedte van

32,2 meter in de Oude Dorpsweg,

die doorgetrokken worden tot een

eind in de Oudenburgweg.”

VISIE?

De zoveelste poging van ‘de

markt’ om zoveel mogelijk woon-

eenheden te creëren op een rela-

tief beperkte oppervlakte in een

dorpskern maakt wel duidelijk

dat ‘het dorp’ aan het verdwijnen

is. Maar volgens het bewonerscol-

lectief Leefbaar Varsenare moet

verdichting hand in hand gaan

met leefbaarheid. “Alles in dit

dossier toont dat het bestuur

geen visie heeft over de ontwikke-

ling van het dorp. Verdichting

wordt steeds geïnterpreteerd als

‘volbouwen’ en ‘opeenstapelen’,

terwijl er geen oog meer is voor

de leefbaarheid van het dorp. Ter-

wijl verdichting en de bouw van

meergezinswoningen perfect in

harmonie kan met de context. Zie

maar het complex langs de Oude

Dorpsweg 119, waar een meerge-

zinswoning perfect in de context

geïntegreerd werd, met oog voor

het dorpskarakter en voldoende

oog voor (groene) ruimte”, meent

Servaas Sierens. 

De belangrijkste bezwaren tegen

het project zijn dan ook de maxi-

malisatie en omvang van de be-

bouwing. “Leefbaar Varsenare is

nooit tegen verdichting of ont-

wikkeling geweest, ook niet tegen

meergezinswoningen. Wel heb-

ben we steeds gevraagd aan het

bestuur om te zorgen voor een

leefbaar dorp, waar naast ruimte

voor bebouwing ook ruimte is

voor groen, kleinhandel, samen-

leven… Eigenlijk sluiten we hier

perfect aan op de visie van Vlaan-

deren, waar gestreefd wordt naar

diversiteit in het woonweefsel.

Zelfs Leonardo da Vinci stelde dat

de breedte van de straten moet

overeenkomen met de gemiddel-

de hoogte van de aangrenzende

huizen.” 

“Eigenlijk is het vreemd dat zo’n

twee maanden nadat het dossier

‘t Schaekhof afgekeurd werd, een

bijna identiek dossier op tafel ligt.

Ook al heeft de gemeente nog

geen definitieve goedkeuring ge-

geven, toch wordt zo’n dossier

door de bouwheer grondig voor-

bereid en wordt voorafgaand aan

het indienen zorgvuldig overlegd

met de gemeente. Blijkbaar moet

in dit overleg voldoende open-

heid geboden zijn tot het indie-

nen van zo’n project. Omdat het

hier opnieuw een project betreft

dat haaks staat op een goede

Ruimtelijke Ordening en ontwik-

keling van het dorp willen we als

Leefbaar Varsenare oproepen tot

het indienen van bezwaren.’’ 

Op de website van Leefbaar Var-

senare staat een ontwerp van be-

zwaarschrift tegen het huidige

bouwdossier.

G E E N T U I N - , D I E R - E N B A K P L E Z I E R M E T H O O G B O U W 

“Mastodont past niet op
deze site in de dorpskern”

_________

“Alles in dit
dossier toont
dat het bestuur
geen visie 
heeft over de
ontwikkeling
van het dorp”
_________

Servaas Sierens van Leefbaar Varsenare roept op om bezwaar in te dienen tegen het project op de Aveve-site. (foto DC)

VARSENARE Op de hui-

dige locatie van Aveve

Varsenare zijn er plannen

voor een meergezinswo-

ning van vier bouwlagen

met 32 appartementen.

Het dossier doet denken

aan het andere afgeketste

complex ‘t Schaekhof in

de Oude Dorpsweg. En

ook toen deed Leefbaar

Varsenare de burger

massaal protesteren te-

gen de bouwplannen. 

DOOR PATRICK ANTHONE

ZERKEGEM Tiesj is het eerste

kindje van Eva Vanhullebush

en Tom Vanslambrouck uit de

Ettelgemstraat in Zerkegem.

Het jongetje werd op maan-

dag 7 september in de Tor-

houtse kraamafdeling Sint-

Rembert geboren. (foto JS)

ZIJ KOMEN

ERBIJ

Tiesj

Ook Varsenare
krijgt kermis
VARSENARE Zondag wordt

Varsenare-kermis georga-

niseerd. “De kermis be-

staat normaal uit kermisat-

tracties, kermisstandhou-

ders en een rommelmarkt.

Door corona werd door het

college van burgemeester

en schepenen beslist om

de rommelmarkt niet te

laten plaatsvinden. De

kermisattracties en kermis-

standhouders daarentegen

blijven behouden”, vertelt

schepen van Feestelijkhe-

den Frank Casteleyn. “Om

alles op een veilige manier

te laten verlopen, worden

een aantal maatregelen

genomen. Aan de kermis-

bezoekers wordt gevraagd

deze maatregelen op elk

ogenblik te respecteren en

na te leven.” 

Voor de organisatie van

het kermisgebeuren wordt

het dorp afgesloten voor

het verkeer vanaf 12 uur.

Op het volledige kermistra-

ject geldt mondmasker-

plicht. “Aan de in- en uit-

gangen wordt ontsmet-

tingsmateriaal aangebo-

den. De kermisbezoeker

houdt zich ook ten allen

tijde aan zijn/haar contact-

bubbel. Aan de in- en

uitgangen wordt de bezoe-

kersflow bijgehouden. Op

het traject mogen er maar

400 mensen tegelijkertijd

aanwezig zijn. We vragen

dan ook begrip als men

even moet wachten. Het

volledige traject is eenrich-

ting. Aan de in- en uitgan-

gen staat aangeduid welke

richting men dient te vol-

gen. We begrijpen dat er in

tijden van corona veel van

de mensen wordt ver-

wacht. Maar enkel zo kun-

nen we in deze tijden een

kermis organiseren.” (PA)

JABBEKE
KORT

VARSENARE Hervé Tavernier

(rechts), voormalig bakker en

draaischijf van de kermis in Var-

senare, ontpopte zich in corona-

tijden tot een ideale zoektocht-

maker. Zijn zoektocht door en

rondom Varsenare werd druk be-

zocht. “Ik ben heel tevreden, want

we kregen maar liefst 130 formu-

lieren binnen”, zegt Hervé Taver-

nier. “Voor kaartersclub Hartjes-

vrienden heb ik al wel eens een

kleine zoektocht gemaakt, maar

deze vroeg toch wel wat meer

voorbereidingstijd. Maar ik ben

blij dat ik zoveel mensen een aan-

genaam tijdverdrijf heb kunnen

aanbieden.’’ 

Luc Pollet uit Jabbeke kwam als

winnaar uit de bus. Hij kreeg een

waardebon van Ter Spinde en een

boek over de Maskobossen.

“Maar iedereen die in de top 20

geëindigd is, heeft een leuke prijs

ontvangen”, besluit Hervé Taver-

nier. (PA/foto Coghe)

Luc Pollet wint zoektocht van

oud-bakker Hervé Tavernier
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STALHILLE Irma Steenland, de

weduwe van Maurice Demo-

nie, werd geboren in Stalhille

op 17 juni 1929 en is op zon-

dag 13 september op 91-jarige

leeftijd overleden in het AZ

Sint-Jan in Brugge. De uit-

vaartplechtigheid met urne

vond plaats in de aula van het

crematorium van De Blauwe

Toren, waarna haar urne

bijgezet werd in het urnengraf

op de begraafplaats van Jab-

beke. (Uitvaart Depoorter)

ZIJ GINGEN VAN

ONS HEEN

Irma Steenland 
17/06/1929 – 13/09/2020 

VARSENARE Godelieve

Devolder werd geboren op 14

oktober 1923 in Ramskapelle

en is op woensdag 9 septem-

ber op 96-jarige leeftijd rustig

overleden in WZC Avondrust

in Varsenare. Ze was de we-

duwe van Joseph Desutter. De

plechtige uitvaartdienst vond

plaats in de aula van uitvaart-

verzorging Depoorter in Jab-

beke in beperkte kring. Spe-

ciale dank aan het team van

WZC Avondrust, met in het

bijzonder afdeling Ter Nachte-

gaele en het team van Servi-

ceflats De Dorpsmolen in

Aartrijke. (Uitvaart Depoorter)

Godelieve Devolder
14/10/1923 – 09/09/2020

JABBEKE/VARSENARE Zowel KSA Varsenare als de Scouts Permeke uit Jabbeke startten vorig weekend hun nieuw werkjaar op. Beide werkingen kregen heel wat

jong volk over de vloer tijdens een nazomerse startactiviteit. (PA-foto Davy Coghe)

Jeugdbewegingen KSA Varsenare en Permekescouts beginnen nieuw werkjaar 

Vier borden aan de kant van de

velden. Eentje in de Zomerweg en

drie langs de Kouter in Jabbeke.

Allemaal dragen ze zowat dezelf-

de boodschap. De zaakvoerders

van tuinbouwbedrijf Meuleman

hopen op die manier een beetje te

sensibiliseren. De afgelopen tijd

werden zo’n 30 chrysanten van

hun velden gestolen. 

“Dat klinkt niet veel”, zegt zaak-

voerder en pater familias Peter

Meuleman. “En wij gaan daar ui-

teraard ook niet dood van. Maar

het gaat ons om het principe. Het

is niet omdat die op de velden

langs de weg staan dat je die zo-

maar mag meenemen.”

Het tuinbouwbedrijf kweekt jaar-

lijks zo’n 250.000 chrysanten. Die

staan verspreid over verschillen-

de velden. Elk jaar opnieuw wor-

den er bloemen gestolen. “Het

gaat om mensen die stoppen

langs de kant van de weg en er

snel een paar in hun auto laden”,

zegt Peter. 

CAMERA’S

“Dit jaar zijn het er opvallend veel

eigenlijk. Maar het is wel een te-

rugkerend fenomeen. Ooit kon- den we een vrouw betrappen. Ze

zei dat ze van plan was om die te

betalen en heeft dat uiteindelijk

ook gedaan. Ze kon natuurlijk

niet anders, want we hadden haar

betrapt.”

Dit jaar verdwenen al op vier ver-

schillende plekken chrysanten.

Volgens de zaakvoerders van het

familiebedrijf gaat het toch om

dezelfde dader. Maar om wie het

gaat, blijft voor hen een raadsel.

“Uiteraard hebben we daar geen

zicht op. En om voor zoiets klacht

bij de politie in te dienen, hebben

we geen tijd”, zegt Peter. “Maar

we hebben wel al getwijfeld om

camera’s te plaatsen.”

KWESTIE VAN RESPECT

De diefstallen zitten de zaakvoer-

ders dan ook behoorlijk hoog. En

daarom nam de schoondochter

enkele borden en een witte stift.

Ze probeert op die manier om

hun boodschap ook bij de dief in

kwestie duidelijk te maken. 

“Het is simpel: ik moet ook geen

haag gaan uittrekken uit de tuin

van die dief”, zegt Peter. “Dus

moeten ze hier ook van onze

bloemen blijven. Ik hoop dat de

boodschap is aangekomen. Want

voor hetzelfde geld lacht de dief

ons hier vierkant mee uit. Het is

gewoon een kwestie van respect

voor andermans werk.” 

B O R D E N M O E T E N C H R Y S A N T E N D I E V E N T O T I N K E E R B R E N G E N

“Een kwestie van respect
voor andermans werk”

De tuinbouwers zijn de situatie beu. (foto TLG)

JABBEKE Een opvallend

beeld aan de chrysanten-

velden langs de Zomer-

weg en de Kouter in Jab-

beke. Daar staan name-

lijk verschillende borden

geplant. “Hier chrysanten

gestolen. Blijf er af”, staat

er te lezen. Het initiatief

komt van tuinbouwbe-

drijf Meuleman. “Elk jaar

is het hetzelfde liedje”,

klinkt het daar.

DOOR TIM LESCRAUWAET

_________

“Wij gaan niet
dood van een
paar gestolen
planten, het
gaat ons om
het principe”
_________
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