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KORT
‘Jeugd on Tour’ wil
aansluiting met jongeren

Oldtimers lokken
autofans naar Jabbeke

Gezinsbond organiseert
tweedehandsbeurs

Openbaar onderzoek over
omstreden verkaveling

JABBEKE De jeugdraad wil terug wat
dichter staan bij de jongeren. Met ‘jeugd
on tour’ houdt men een open baravond
die niet alleen een ontmoetingsplek
moet zijn maar ook een antwoord moet
bieden op de vragen van de jongeren.
Jeugdconsulent Stefaan Desmedt: “De
eerste editie vindt plaats op zaterdagavond 21 september in de jeugdlokalen
aan de Oude Dorpsweg 58. Enerzijds
willen we een ontmoetingsplek aanbieden voor alle jongeren tussen 14 en
25 jaar. Maar daarnaast hopen we ook
om ideeën omtrent jeugd- en jongerenbeleid te sprokkelen via de ideeënbus.”

JABBEKE Liefhebbers van exclusieve oldtimers konden zaterdagmorgen terecht in
Jabbeke voor een carevent. Het Antwerp
Concours D’Elegance vierde de 70ste
verjaardag van het in 1949 in Jabbeke
gevestigd snelheidsrecord van Jaguar. De
grote trekpleister was
de XK 120s die op heel
wat belangstelling kon
rekenen. De 50 deelnemers reden een lokale
ronde en vertrokken
om 11 uur richting Antwerpen. (JVM)
(foto JVM)

JABBEKE Wie opgroeiende kinderen heeft,
weet het ongetwijfeld: nieuwe spullenn
kopen, kost handenvol geld. Daarom pakt
de Gezinsbond van Jabbeke op zaterdag
5 oktober uit met een tweedehandsbeurs
voor onfer meer kinderkledij, speelgoed,
fietsen, babyuitzet,... Daarnaast wordt er
ook tiener- en volwassenenkledij aangeboden. De beurs vindt plaats van 12 tot 16.30
uur in het Vrijetijdscentrum van Jabbeke,
Vlamingveld 40.

JABBEKE Een week na de gemeenteraad

Meer informatie en inschrijven:
slabbinck.ketels@telenet.be of
www.gezinsbondjabbeke.be

waar Christa Vaneenoo pleitte om geen
appartementencomplex neer te poten,
start het openbaar onderzoek over de
verkaveling langs de Oude Dorpsweg
69-73 in Varsenare. Nochtans stelde het
gemeentebestuur dat er geen contact was
met een verkavelaar. De verkavelingsaanvraag van Quality Street BVBA betreft het
bouwen van een meergezinswoning met
18 wooneenheden en een ondergrondse
parking; een appartementencomplex dus.
Er zou ook mogelijkheid zijn tot handelsof kantoorruimte. Het openbaar onderzoek
loopt een maand, tot 8 oktober. (PA)

LEEFBAAR VARSENARE PRESENTEERT RESULTATEN VAN ONDERZOEK

Kermiszondag in teken van
de leefbaarheidsenquete
VARSENARE Op zondag 22
september is Varsenare in de
ban van het kermisgebeuren.
Vooral de stand van ‘Leefbaar
Varsenare’ zal in het oog springen in het feestgedruis. Ruim
800 mensen vulden de leefbaarheidsenquête in en op kermiszondag worden de resultaten
bekend gemaakt. “We presenteren het onderzoek aan de bevolking maar uiteraard is het de
bedoeling om in dialoog te treden met het gemeentebestuur”,
zegt Servaas Sierens van het
burgerinitiatief.
DOOR PATRICK ANTHONE

Andy De Brabander, Servaas Sierens, Filip
Hoste en Brecht Igodt richtten net voor de
zomer het burgerinitiatief ‘Leefbaar Varsenare’ op. De naam zegt het al, het viertal is
bezorgd om de toekomst van Varsenare.
Daarom willen ze meer inspraak vanuit de
bevolking organiseren en vervolgens bij het
beleid aankloppen. “Met de bevolkingsgroei
van de laatste jaren in Varsenare, de uitbouw van Varsenare-Noord en tal van gerealiseerde en op stapel staande inbreidingsprojecten wordt de nood aan een specifiek
mobiliteitsbeleid niet alleen wenselijk,
maar stilaan ook noodzakelijk”, klinkt het.
“Met een aantal buurtbewoners hebben we
daarom de handen in elkaar geslagen om
aan de slag te gaan met een concreet stappenplan en niet te blijven hangen in dromen en waanideeën. We verenigden ons
onder de naam Leefbaar Varsenare.”

De Werkgroep Leefbaar Varsenare met v.l.n.r. Brecht Igodt, Filip Hoste, Andy De Brabander en Servaas Sierens. (foto Davy Coghe)

We willen aan de slag met
een concreet stappenplan
en niet blijven hangen in
dromen en waanideeën
SERVAAS SIERENS
Medeoprichter Leefbaar Varsenare

POSITIEF EN ONAFHANKELIJK
Het viertal wil in de toekomst verschillende
thema’s aansnijden, maar begint met het
thema over mobiliteit en de verkeersdoorstroming in het dorp. De komst van het

woonuitbreidingsgebied en de vooral dus
de nakende forse toename van de bevolking
noopte het viertal tot het houden van een
enquête. Het burgerinitiatief nam de koe

meteen bij de horens. Het richtte een eigen
website op en het aantal deelnemers aan de
enquête overschreed de kaap van 800. “Wij
zijn als groep positief en volstrekt onafhankelijk ingesteld.”

BESPREKEN MET GEMEENTERAAD
Het viertal woonde vorige week ook de gemeenteraad bij en steunde openlijk de actie
van Christa Van Eenoo, die als eerste burger ooit in Jabbeke het spreekrecht benutte
op de gemeenteraad.
“Een eerste weergave van het onderzoek
zullen we dus op kermiszondag presenteren aan de bevolking”, zegt Servaas Sierens. “Maar uiteraard is het de bedoeling
om in dialoog te treden met het gemeentebestuur. Eind deze maand zullen we dus
ook een bespreking hebben met de volledi-

ge gemeenteraad over dit onderzoek.”
Op zaterdag is er reeds een wielerwedstrijd
voor elite zonder contract en U23, maar de
kern van het kermisgebeuren vindt een dag
later plaats. Op zondag start de kermis Varsenare traditioneel met de rommelmarkt in
de dreef Hof ter Straeten . “Vanaf 7 uur kan
je flaneren langs de vele standen van de
inwoners. Om 14 uur is er vervolgens de
officiële opening van de kermismarkt door
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Behalve tal van standhouders, kermisattracties en de Funbus is er ook een straatorkest.
Ook de Funbus, met speelplezier voor jong
en oud, is present en er is een optreden van
Rock au Vin. Deze liveband loopt door het
kermisgebeuren,’’zegt Stefaan Desmedt,
die vanuit het gemeentebestuur het kermisgebeuren in Varsenare ondersteunt.

