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Burgers lanceren zelf enquête over
mobiliteit: “We willen alleen de stem
van bewoners horen”
Vandaag om 06:00 door Tim Lescrauwaet

JABBEKE - Een burgerbeweging in het dorpje Varsenare. Vier inwoners richtten er namelijk het
initiatief Leefbaar Varsenare. Hun doel: discussiepunten over het dorpje op de kaart zetten.
Met een enquête over mobiliteit willen ze alvast heel wat mensen bereiken.

Leefbaar Varsenare: onder die naam hebben vier inwoners van Varsenare, deelgemeente van Jabbeke, een
burgerinitiatief opgestart. Daarmee willen ze verschillende thema’s op tafel leggen én aan hun dorpsgenoten
voorleggen. Een enquête over de mobiliteit in het dorp is hun eerste wapenfeit.

“We merken dat dit heel erg leeft bij de mensen”, zegt Andy De Brabander, een van de initiatiefnemers die zelf in
de Oude Dorpsweg woont. De man heeft recht van spreken, want hij heeft zelf een diploma Verkeerskunde op zak.
Andy zette samen met Servaas Sierens, Filip Hoste en Brecht Igodt zijn schouders onder Leefbaar Varsenare.

“Wij willen alleen de stem van de burgers horen, niet de adviezen van de geijkte organen.”

Met het project Varsenare-Noord komen er binnenkort meer dan 300 woningen bij in het dorp. Dat betekent
uiteraard ook heel wat extra wagens en dus meer verkeer. Volgens het burgerinitiatief is daar momenteel te weinig
over nagedacht. De vier oprichters stippelden een gebied uit waar volgens hen momenteel al verkeersproblemen
zijn die in de toekomst groter zullen worden. “Een gebied waar naar onze schatting zo’n 2.200 mensen wonen”,
aldus Andy De Brabander.

Ambassadeurs

De vier lanceerden een uitgebreide mobiliteitsenquête waarvan ze hopen dat minstens 30 procent van die 2.200
inwoners die zullen invullen. Met ambassadeurs in alle betrokken straten willen ze zo veel mogelijk mensen
bereiken en engageren.

“Die ambassadeurs zullen hun buren over de enquête vertellen en vragen om die in te vullen. Op die manier hopen
we op een groot bereik.”

De initiatiefnemers benadrukken dat ze politiek neutraal willen blijven. “Het is niet onze bedoeling om oppositie te
voeren. We willen dat inwoners hun mening kunnen geven over een aantal thema’s, en we hopen dat er dan met
hun antwoorden rekening wordt gehouden.” De resultaten van de enquête worden normaal eind september
bekendgemaakt.

Benieuwd

Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) juicht het burgerinitiatief toe. “Wij zijn benieuwd naar de resultaten van
die enquête”, zegt hij. “En wij zullen die zeker meenemen in onze denkoefening. Wij staan absoluut open voor de
antwoorden van de inwoners en voor alle mogelijke voorstellen.”

De vier initiatiefnemers willen na het mobiliteitsthema nog andere discussiepunten op tafel leggen.

www.leefbaarvarsenare.be
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