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Bestuur plant deze legislatuur vooral ambitieuze woonprojecten

Mobiliteit in dorpskern moet dringend worden
aangepakt
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De oude dorpsweg wordt verkeerstechnisch een nog grotere ramp als alle woningen van de nieuwe woonwijken in gebruik zijn genomen.
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JABBEKE - De CD&V-meerderheid van Jabbeke spitst zich deze legislatuur vooral toe op de dorpskernen van Varsenare en

Jabbeke. Er staan heel wat woonprojecten op de planning. De keerzijde: de oppositie verwijt de meerderheid slecht
financieel beheer.
Deze legislatuur wil de CD&V-meerderheid in Jabbeke vooral investeren in woonprojecten in Varsenare en Jabbeke. Zo zal het nieuwe woongebied
Varsenare Noord 380 wooneenheden tellen en op de site van de oude sporthal in het centrum van Jabbeke komen 80 nieuwe woningen. Maar
volgens Geert Orbie van de Jabbeekse N-VA brengen die plannen ook problemen met zich mee. ‘Het centrum van Varsenare komt onder zware druk
te staan’, reageert Orbie. ‘Er werd geen rekening gehouden met de impact van die nieuwe woningen op de verkeerssituatie in de dorpskern. Meer
dan 700 auto’s zullen elke ochtend en avond door de dorpskern rijden.’
Burgemeester Vanhessche begrijpt de bezorgdheid. ‘We zijn volop aan het werken aan een mobiliteitsplan voor de dorpskern’, zegt hij. ‘De Oude
Dorpsweg, tussen de Zandstraat en de Westernieuwweg, wordt aangepakt. We zien ook dat de geparkeerde wagens in de Oude Dorpsweg een
vlotte verkeersstroom bemoeilijken. In het mobiliteitsplan zal met alle factoren rekening worden gehouden.’
In 2015 zullen de eerste woningen er staan. ‘Private verkavelaars Durabrik NV en Matexi NV zijn klaar met het verkavelingsplan. Dat plan wordt
vanaf 2015 in verscheidene fases uitgevoerd’, zegt Vanhessche.
Slechte financiën
Nieuwe plannen kosten uiteraard geld. En blijkbaar houdt dit ook de inwoners van Jabbeke bezig. Maar liefst 44 procent van de Jabbekenaren vindt
het financieel beheer slecht aangepakt in zijn gemeente. ‘Alle gemeenten zitten in de problemen, maar in Jabbeke hebben ze de situatie nooit goed
ingeschat’, vindt Geert Orbie. ‘Het bestuur liet alles betijen en daar dragen we nu de gevolgen van.’ Volgens burgemeester Daniël Vanhessche
(CD&V) doet het gemeentebestuur zijn best om de schulden te beperken. ‘De komende jaren doen we aan schuldafbouw’, verduidelijkt hij. ‘Heel wat
omliggende gemeenten verhoogden de belastingen, maar bij ons bleven die ongewijzigd. Jabbeke is altijd een creatieve en progressieve gemeente
geweest.’
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