Overleg
CD&V Bestuur Jabbeke / Leefbaar Varsenare
Dinsdag 16/07/19 (20u-22u)

Aanwezig:
CD&V bestuur: Wim Vandenberghe, Geert Depree, Carine Vandermeersch, Chris Bourgois.
Leefbaar Varsenare: Brecht Igodt, Filip Hoste, Servaas Sierens, Andy De Brabander.



Verkenning opzet Leefbaar Varsenare
De opzet van Leefbaar Varsenare werd door de 4 initiatiefnemers toegelicht. Hierbij werd de
klemtoon gelegd op het feit dat Leefbaar Varsenare een forum is waarbij de inwoners van
Varsenare hun mening kunnen uiten omtrent diverse thema’s. Vanuit een ‘politiek neutrale
visie’ wordt de mening van de burger van onderuit naar het lokaal beleid gecommuniceerd.
Een dergelijke vorm van communicatie gaat verder dan de huidig communicatie van het
beleid naar de burgers toe. De mening van de diverse betrokken inwoners van Varsenare
wordt van onderuit naar het beleid gecommuniceerd. Dergelijke communicatie in beide
richtingen is belangrijk in een hedendaags lokaal bestuursbeleid. De klassieke lokale
adviesorganen die momenteel worden gehanteerd om de mening van de burger te
vernemen, zijn niet representatief voor alle inwoners van een deelgemeente als Varsenare.
Dergelijke nieuwe vorm van bewonersinspraak kan de kwaliteit van het lokaal beleid alleen
maar ten goede komen.
Daar het thema ‘mobiliteit’ het meest prioritair leek, werd hiermee eerst gestart. Het is de
betrachting om in de toekomst ook andere thema’s aan te snijden (bv. ruimtelijke ordening,
sociaal weefsel, …). Vele thema’s zijn ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Het is niet de bedoeling van Leefbaar Varsenare om bij de bewoners valse verwachtingen
en/of oplossingen te creëren, die dan achteraf niet kunnen worden ingevuld. Een
afstemming met de andere deelgemeenten in Jabbeke is hierbij belangrijk om een duurzaam
en goed doordacht mobiliteitsbeleid te kunnen realiseren.
Vanuit Leefbaar Varsenare werd er dan ook voorgesteld om gelijkaardige initiatieven in de 4
andere deelgemeenten (Jabbeke, Zerkegem, Snellegem, Stalhille) aan te sturen vanuit het
huidig beleid. Hierdoor zou de betrokkenheid van alle burgers van de deelgemeenten van
Jabbeke inzake het lokaal beleid kunnen worden versterkt.
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Reactie vanuit de CD&V-fractie op de voorstelling van het initiatief:
Naast een aantal vrij sceptische noten bij het initiatief, waarbij vragen gesteld werden
omtrent de oorsprong van het initiatief, de financiële haalbaarheid, en de maatschappelijke
relevantie, was er zeker ook erkenning omtrent de problematieken die aangekaart werden.
Het ontbreken van een toekomstgerichte visie, of althans de vaak gebrekkige communicatie
hierrond werd aan de hand van diverse voorbeelden ook duidelijk. Initiatieven om deze
communicatie te verbeteren kwamen binnen het bestuur ook reeds aan bod.
Ook de gefractioneerde aanpak van verschillende problemen werd erkend. Hierbij werd wel
de complexiteit benoemd, enerzijds van de problematiek zelf - en anderzijds van de
communicatie met de bewoners.
Toch is men zeker bereid om samen met de initiatiefnemers te zoeken naar overlappende
thema’s waarrond kan samengewerkt worden.



Planning Leefbaar Varsenare: thema mobiliteit
-

-

-



Mei - juni 2019: verkennende gesprekken en oprichting Leefbaar Varsenare door het
kernteam.
Juni 2019:
o 2 overlegmomenten waarbij de aanpak van de enquête wordt gecommuniceerd
naar de lokale ambassadeurs.
o Korte digitale poll waarbij via enkele stellingen de draagkracht omtrent de
problematiek inzake mobiliteit in Varsenare werd bevestigd.
Juli-augustus 2019: via de 20-tal lokale ambassadeurs worden de enquêtes in de diverse
straten verspreid, met de vraag om digitale enquête in te vullen.
September 2019:
o De eerste 14dagen worden de enquêtes via kruistabellen door het kernteam
geïnterpreteerd.
o Tijdens het kermis-weekend in Varsenare worden de resultaten van de enquêtes
aan de bewoners toegelicht.
o Eind september worden alle gemeenteraadsleden van Jabbeke door Leefbaar
Varsenare uitgenodigd waarbij de resultaten van de enquête uitgebreid worden
toegelicht.
Oktober – november – december 2019: oprichten van verschillende werkgroepen
omtrent de prioritaire thema’s die uit de enquête komen, waarbij concrete acties
worden uitgewerkt. Hierbij is het de betrachting om deze werkgroepen samen te stellen
uit enkele betrokken inwoners, mobiliteitsdeskundigen, lokale bevoegde ambtenaren en
beleidsmensen.

Aanpak CD&V Jabbeke
Vanuit CD&V Jabbeke werd een lokaal lente-congres georganiseerd waarbij 6 thema’s
werden gedistilleerd. 1 van deze thema’s is ‘mobiliteit’. De communicatie hiervan naar de
bewoners van Jabbeke wordt in september 2019 gepland.
Het is belangrijk om de mogelijke initiatieven die vanuit Leefbaar Varsenare naar voor
worden geschoven, zeker af te stemmen met de prioriteiten van het lokaal bestuur. Een
goeie samenwerking leidt tot een duurzaam mobiliteitsbeleid binnen de gemeente.
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Vanuit Leefbaar Varsenare werd er op aangedrongen om de huidige losstaande en niet
duurzame mobiliteitsinitiatieven meer op elkaar af te stemmen zodat een lange termijnvisie
inzake mobiliteit per deelgemeente kan worden geformuleerd. Dit kan o.a. zijn weerslag
vinden in een vernieuwd gemeentelijk structuurplan waarbij het beleid haar
verantwoordelijkheid neemt om via deze weg een duurzame ruimtelijke ordening uit te
rollen. Hierdoor kan de verdere inbreiding van Varsenare gecontroleerd verlopen.



Verder overleg
De CD&V voorzitter zal contact opnemen met Leefbaar Varsenare om een
gemeenschappelijk moment vast te leggen in oktober 2019 waarbij een constructieve
samenwerking verder kan worden gerealiseerd.
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