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Verslag:  

  

Doel & Kader van de infosessie  

• Dank aan alle gemeenteraadsleden en lokale politici om op onze uitnodiging in te gaan en 

een constructief gesprek te hebben rond de resultaten van de Enquête gehouden door 

Leefbaar Varsenare.  

• Doel is om geen politiek steekspel te organiseren, maar om met alle partijen en in alle 

transparantie het ‘format’ te beslissen waarin we de bezorgdheden die geuit zijn inzake 

mobiliteit kunnen uitwerken.  

• Doel is ook om het draagvlak dat gecreëerd is te behouden en de burgerparticipatie verder te 

zetten in een, voor de gemeente, nieuw concept.  

• Met een blijvende transparantie! (tussentijdse feedback, aftoetsing , communicatie…)  

  

Samenvatting:  

  

Er is een heel open debat gevoerd over hoe we dit best aanpakken en volgende conclusies zijn 

daaruit naar voor gekomen.  

  

1. Aantal werkgroepen:  

  

 -  Er komen 2 werkgroepen.  

2. Thema’s:  

  

a) FIETS-SCHOOL  

i. Fietroutes (lokaal, bovenlokaal, recreatief, knooppunten)  

ii. Fietsstraten  



  

iii. Trage wegen & voetpaden 

iv. Fietsenstallingen  

v. Schoolomgeving-Schoolstraten- parkeren aan school 

vi. Samenwerking school  

  

b) ONTSLUITING VARSENARE NOORD – CIRCULATIEPLAN  

i. Ontsluiting richting Brugge- Jabbeke  

ii. Circulatieplan Dorpskern  

iii. Parkeren  

iv. Inrichting Straten Dorpskern  

  

3. Format Werkgroepen:  

  

- Start : begin november (meer info volgt)  

- Eindpunt: +- April 2020   

- Frequentie:  Samenkomst 1 keer per drie weken ongeveer.  

- Beide werkgroepen komen steeds samen op zelfde dag en zelfde tijdstip met een 

gemeenschappelijke start (inspiratie-half uur) en einde (feedback aan elkaar).  

  

4. Doel Werkgroepen:  

  

In de werkgroepen zal er hard gewerkt worden aan een combinatie van concrete maatregelen 

(op korte termijn), principes en doelstellingen (op lange termijn) die bij het einde van de 

werkgroep meegenomen zullen worden in het beleid.    

Vanuit de burger voorzien we voldoende aanwezigheid van geëngageerde inwoners van  

Varsenare. Vanuit de politiek zal er een draagvlak zijn doordat elke fractie de kans krijgt 1 

persoon af te vaardigen in de werkgroep.   

Zo moeten we ertoe komen dat de standpunten en voorstellen die geconcretiseerd zullen 

worden het draagvlak hebben dat ze nodig hebben om gerealiseerd te kunnen worden.  

  

5. Samenstelling Werkgroepen:  

  

- Politieke fractie CD&V, SPA, GROEN, NVA en VL BELANG = in elke werkgroep 1   

- Team Leefbaar Varsenare : in elke werkgroep 2 kernleden 

- Inwoners Varsenare:  +- 4 geëngageerde vrijwilligers per werkgroep 

- Aangevuld met evt expert (1 à 2).  

  

  

  

  



  

  

  

  

6. Verslaggeving Werkgroepen:  

  

- De verslagen van de werkgroepen zullen op de website ‘Leefbaar Varsenare’ komen en 

zullen ook toegestuurd worden aan de voltallige gemeenteraad.  

- Ambtenaren ‘Omgeving’ en ‘Mobiliteit’ van de gemeente zullen ook de verslagen 

toegestuurd krijgen. Deze zullen niet vanuit hun functie in de werkgroep kunnen 

aanwezig zijn.  

- Verslagen zullen ook besproken worden waar nodig in de passende Commissie of 

Adviesraad van de Gemeente zoals daar zijn Politieraad, Verkeerscommissie, etc.  

- Tussentijdse terugkoppeling aan de inwoners, of de achterban, zorgt voor blijvende input 

en bijsturing waar nodig, en werkt valoriserend voor het proces.  

  

7. Expertise:  

Om succes te hebben is nood aan expertise rond de thema’s. Hiervoor zal contact genomen worden 

met:  

- Lokale Politie(-raad, - commissaris, wijkagent)  

- WVI (eventueel, want Gemeente Jabbeke heeft formeel nog geen contract ivm opstellen 

mobiliteitsplan Jabbeke)  

- Raad van Lokale Economie  

- Verkeerscommissie  

- Mobiliteitsregio Brugge  

- Fietsersbond Brugge  

  

Er zal bij de samenstelling van de werkgroepen ook maximaal gekeken worden naar engagement en 

expertise bij de vrijwilligers.  


