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KORT
Opkikkertje voor laatste
vrijdagmarkt van dit jaar

Garage Phlips sluit de deuren in Bredene,
vestiging in Jabbeke blijft wél bestaan

Nieuw materiaal voor
de groendienst

JABBEKE Op de laatste vrijdagmarkt van
het jaar, vandaag vrijdag 27 december,
biedt de Raad voor Lokale Economie de
marktbezoeker een stevig drankje aan.
Daarmee wil de raad de vaste marktbezoekers in Jabbeke bedankenvoor
hun bezoekjes dit jaar. Maar meteen
hoopt men zo ook om het marktgebeuren wat aan te zwengelen.
Rechtover het gemeentehuis zal aanpalend aan de markt een drankstand
staan vanaag, vrijdag 27 december van
11 tot 13 uur. Alle bezoekers krijgen er
een gratis drankje aangeboden van de
raad voor Lokale Economie. (PA)

JABBEKE/BREDENE Eind dit jaar sluit garage Phlips Oostende (foto), eigenlijk gevestigd op grondgebied Bredene. De vestiging van Phlips in Jabbeke blijft wel bestaan. Phlips is al jaren bekend als merkgarage van Volkswagen, Audi en Škoda.
Maar de Volkswagen Group is bezig met
een reorganisatie van het dealernetwerk
en schakelt over naar minder partners en
grotere groepen. Daardoor kan Phlips niet
langer Volkswagendealer blijven. “Voor
onze toekomstige activiteiten hebben we
geen twee vestigingen nodig”, zegt Karl
Phlips, die de zaak runt met zijn broer
Frederik. “Jabbeke was altijd onze hoofd-

JABBEKE Het gemeentebestuur heeft een

foto Peter Maenhoudt

zetel, het bedrijf startte in 1933 in Varsenare. We blijven vanuit Jabbeke ook werken
voor de Oostendse markt. In onze Oostendse vestiging werkten een twaalftal
mensen. Sommigen gaan nu in Jabbeke
aan de slag, anderen niet.” (HH)

polyvalente aanhangwagen met een bijhorende bladzuiger en hakselaar aangekocht
voor de dienst gemeentewerken. De polyvalente aanhangwagen heeft een volume
van 12,5 m3 en kan uitgerust worden met
een bladzuiger unit en een hakselaar.
Deze unit zal worden ingezet bij de groendienst voor het opzuigen van afgevallen
bladeren van de bomen en het ledigen
van de bladkorven. De hakselaar wordt
ingezet voor het hakselen van het hout dat
afkomstig is van het snoeien van de bomen. (PA)

LEEFBAAR VARSENARE DOET EERSTE CONCRETE VOORSTELLEN

Focus op veilig verkeer
en mobiliteit in het dorp
JABBEKE Het burgerparticipatie-initiatief Leefbaar Varsenare
laat terug van zich horen. Nu
doen ze de eerste ‘concrete’
voorstellen naar het gemeentebestuur Jabbeke, in functie van
optimalisatie van de verkeerssituatie in hun dorp.
DOOR PATRICK ANTHONE

Het initiatief Leefbaar Varsenare, dat opgericht werd in juni 2019 met de bedoeling
een draagvlak te creëren voor de inwoners
van Varsenare, heeft zich in eerste instantie
gefocust op de verkeersveiligheid, en de
verkeerscirculatie in het dorp.
Na het creëren van een effectief draagvlak
onder de inwoners van Varsenare door
middel van een enquête, affiche-actie en
enkele ludieke acties in het straatbeeld,
werd in oktober 2019 het engagement gevraagd aan de voltallige gemeenteraad, om
samen na te denken over de verkeerssituatie in Varsenare.

De werkgroep Leefbaar Varsenare met v.l.n.r. Brecht Igodt, Filip Hoste, Andy De Brabander en Servaas Sierens geeft voorstellen van werkgroepen door aan het gemeentebestuur en de verkeerscommissie van Jabbeke.” (PA-foto Davy Coghe)

ENTHOUSIASTE WERKGROEPEN
“Dit resulteerde in de opstart van een werkgroep rond verkeerscirculatie, én een werkgroep rond fiets, voetgangers en school,’’vertelt Servaas Sierens. ,,Deze werkgroepen bestaan uit een afvaardiging vanuit
Leefbaar Varsenare, politieke mandatarissen uit elk mogelijke fractie, en vertegenwoordigers van de inwoners. Naast de betrokken partijen, wordt ook gezocht naar
experten, of voorbeelden, waar de werkgroepen de nodige input en expertise uit
kunnen halen.”
Van bij opstart op 6 november was zeer veel
dynamiek en enthousiasme te merken bij
de deelnemers. De werkgroepen blijven via
Facebook en de website in directe communicatie met de inwoners.
“We willen in alle transparantie blijven werken. Een gedragen beleid is afgetoetst aan
de inwoners zelf, en biedt hen ook de mo-

We zijn erg benieuwd
hoe het beleid deze
krachtpunten in de
praktijk zal omzetten
SERVAAS SIERENS

gelijkheid tot inspraak. De aanpak van een
mobiliteitsplan is niet zomaar iets wat je op
tafel tovert. Het is het samen gaan van een
langetermijnvisie op het dorp, ondersteund
door maatregelen op korte en middellange
termijn. De werkgroepen focussen zich dan
ook op deze drie sporen.’’
In de vergadering van december werden

een eerste reeks quick-wins goedgekeurd in
de gezamenlijke werkgroep. Een aantal
voorstellen die op korte termijn verwezenlijkt kan worden: low-budget, geen grote
infrastructurele werken, én zeker niet strijdig met de langetermijnvisie.
“Deze voorstellen gaan over het aanleggen
van bijkomende zebrapaden, aanpassen
van bestaande signalisaties, princiepsbeslissing rond de aanleg van wegversmallingen, aanpassen van de straatverlichting ter
hoogte van de schoolomgeving, venstertijden voor zwaar verkeer in de schoolomgeving, tot zelfs het knippen van doorgangswegen in residentiële woonwijken”, somt
Servaas op. “Deze voorstellen worden nu
doorgegeven aan het gemeentebestuur en
de verkeerscommissie van Jabbeke.”
“Het is voor de gemeente dan ook een comfort om beroep te kunnen doen op de werkgroepen, gezien deze steeds in communicatie staan met het bestuur (deelnemers van-

uit alle politieke fracties), maar vooral ook
een draagvlak creëerden bij, en in voortdurend overleg staan met de inwoners.’’

INSPRAAK
“Vorige week nog maakte het bestuur van
Jabbeke het beleidsplan 2019-2024 bekend
in de gemeenteraad en de pers. Hierin
werd een duidelijke keuze gemaakt voor
‘veiliger verkeer met ruime aandacht voor
de zwakke weggebruiker’, ‘prioritaire benadering van de veiligheid van de schoolomgeving’, ‘wegwerken van mobiliteits-knelpunten in samenwerking met buurtcomités en burgers’ en een duidelijke keuze
voor een meer ‘participatief’ beleid’. We
zijn dus erg benieuwd hoe het beleid deze
krachtpunten in de praktijk zal omzetten.’’
De voorstellen, het eerste ontwerp van een
langetermijnplan en alle verslaggeving van
de werkgroepen, kan je terugvinden op de
website www.leefbaarvarsenare.be .

