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Burgerparticipatie-initiatief doet gemeentebestuur eerste concrete
voorstellen

Als Varsenaren nadenken over
leefbaar dorp, komen ze uit bij
quickwins en slow-wins
Vandaag om 06:00 door Danny Lingier

Het burgerparticipatie-initiatief ‘Leefbaar Varsenare’ houdt de vinger aan de pols en denkt mee met het bestuur.
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JABBEKE / VARSENARE - ‘Leefbaar Varsenare’ bezorgde het gemeentebestuur de eerste

concrete voorstellen die moeten bijdragen tot de leefbaarheid van het dorp. “Het is positief dat
mensen meedenken, we bekijken wat mogelijk is”, reageert burgemeester Daniël Vanhessche.
Het burgerparticipatie-initiatief ‘Leefbaar Varsenare’ houdt de vinger aan de pols.
Servaas Sierens, Andy De Brabander, Brecht Igodt en Filip Hoste staken in het voorjaar hun schouders onder de
actiegroep.
“De bevolkingsaangroei, de uitbouw van Varsenare-Noord en veel andere uitbreidingsprojecten... We konden en
mochten niet lijdzaam toezien. De leefbaarheid van Varsenare mocht en mag niet in het gedrang komen”, zegt
Servaas Sierens.
“We voelden zeer sterk aan dat er in het verleden grote kansen gemist waren. Het dorpscentrum had het er al
anders en beter kunnen uitzien.”

Onafhankelijk en positief
‘Leefbaar Varsenare’, dat zich profileert als absoluut onafhankelijk en positief, toonde zich de voorbije maanden heel
actief.
De mobiliteitsenquête was succesvol en met Bart Slabbinck raadpleegde de werkgroep een deskundige.
Na vier van de tien geplande overlegmomenten met deelnemers uit alle politieke fracties bezorgt ‘Leefbaar
Varsenare’ het gemeentebestuur nu de eerste concrete voorstellen, de zogenaamde ‘quick-wins’.
“Het zijn voorstellen op korte termijn, later volgen de slow-wins en er komt ook nog een globaal plan op lange
termijn”, legt Andy De Brabander uit.
“In de vergadering van december werden de eerste quick-wins goedgekeurd. De aanleg van bijkomende
zebrapaden, het aanpassen van bestaande signalisatie, straatverlichting en venstertijden voor zwaar verkeer ter
hoogte van de schoolomgeving. Het zijn low-budgetvoorstellen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden.”
“In het jongste beleidsplan kiest het bestuur voor veiliger verkeer met ruime aandacht voor de zwakke weggebruiker,
een prioritaire benadering van de veiligheid van de schoolomgeving én het wegwerken van mobiliteitsknelpunten in
samenwerking met buurtcomités en burgers”, laat De Brabander weten.
Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) vindt het positief dat mensen meedenken over mobiliteit en
verkeersveiligheid.
Niet met vingerknip
“We ontvingen de voorstellen en zullen nagaan wat mogelijk is. We moeten ook realistisch zijn. Herinrichting van
een dorpscentrum vergt tijd. Een studiebureau moet de situatie bekijken en inschatten. Het is niet zo dat alles
zomaar met een vingerknip gerealiseerd kan worden. Zo werkt het niet. Als gemeentebestuur zoeken we samen
met de inwoners naar de beste oplossing. Die input hebben we in elk geval.”
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