
Beste inwoner van Varsenare, 

 

Via een klassieke nieuwjaarsbrief wensen we vanuit Leefbaar 

Varsenare jullie alvast een gezond en warm 2023. En dit in een 

rustige en sociale dorpsomgeving, dat we samen met de mede 

inwoners kunnen vorm geven. Hierbij kijken we graag terug op het 

vorig jaar en wensen we onze voornemens voor het komend jaar te 

formuleren.  

We streven naar een positieve inspiratie vanuit de inwoners om zo 

op een collectieve wijze (en dus overstijgend aan particuliere 

belangen) mee het lokaal beleid op een duurzame wijze vorm te 

geven en dit op diverse thema’s zoals mobiliteit, ruimtelijke 

ordening, sociale cohesie, duurzaam klimaatbeleid, …  

Mede door de participatieve aanpak van vele inwoners van 

Varsenare richtten we extra schijnwerpers op de 

mobiliteitsproblemen in de dorpskern, schoolomgeving, ontsluiting 

nieuwe woonwijken, enz. Naast de 120tal betrokken inwoners 

tijdens de overlegmomenten, zorgden ook de meer dan 850 

respondenten van de digitale enquête ervoor, dat een 

mobiliteitsstudie werd opgesteld voor de dorpskern van Varsenare. 

WENS 1: Dit resulteerde in 3 scenario’s waarbij het lokaal beleid (al 

of niet participatief) een keuze kan maken.  

Daarnaast werd een heuse lijst Quick Wins bezorgd aan het 

gemeentebestuur en haar verkeerscommissie. Een aantal van die 

Quick Wins leidde alvast al tot resultaat. We zagen enkele 

zebrapaden verschijnen, fietsstraten werden gerealiseerd, een kiss 

& ride zone in de schoolomgeving kreeg vorm, … WENS 2: We 

openden alvast verder het debat en kijken uit naar nog meer 

realisaties! 



Een tweede grote reeks initiatieven kwam er rondom het thema 

‘Ruimtelijke Ordening’, vanuit het idee dat we ook in Varsenare 

nood hebben aan een duidelijke lange termijn visie, ‘Varsenare 

2050’. Dit vertrekkende vanuit het DNA van ons dorp binnen haar 

infrastructurele en ecologische verbondenheid met de regio. 

Opnieuw leidde participatie tot ‘toekomst-beelden’ voor ons dorp 

die invulling geven aan de huidige en toekomstige noden van onze 

inwoners. WENS 3: Een realisatie van enkele voorstellen in 

samenwerking met de inwoners van Varsenare en het lokaal beleid.  

We namen het initiatief om samen met zo goed als alle 

verenigingen van Varsenare en een pak vrijwilligers uit de 

verschillende buurten een groot zomerfeest te organiseren. Dankzij 

een oproep ‘Buurten op de Buiten’ van de Koning 

Boudewijnstichting konden we het budgettaire plaatje vorm geven. 

Het kampvuur en de gezelligheid van het initiatief rond de 

midzomerkriebels zorgt nog steeds voor mentale verwarming in 

deze koude winterdagen. WENS 4: Vanuit Leefbaar Varsenare 

wensen we ook komende zomer dit initiatief te organiseren.  

Het realiseren van deze thema’s zonder structurele chaos vereist 

een coördinatie waarvoor lokale besturen de perfecte schaalgrootte 

bezitten. We reiken naar 2023 dus absoluut terug de hand naar 

iedereen om deze thema’s verder de nodige uitwerking te bieden. 

We wensen vanuit Leefbaar Varsenare aan iedereen een gezond 

2023 met ruimte voor verbeelding, inspiratie en verbonden 

motivatie. Een jaar waarin we angst en polarisering structureel 

kunnen verminderen door het inzetten op nuancering, 

daadkrachtige participatie gevolgd door realisatie. Wij engageren 

ons hierbij om verder te willen blijven optreden als positieve 

katalysator. 

Gegroet,  

Leefbaar Varsenare 


