
VLAAMS BELANG JABBEKE
Mobiliteit & verkeersveiligheid

Op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid moeten volgens Vlaams Belang Jabbeke 
vier punten in de komende legislatuur prioritair aangepakt worden. 

1. Aanleg van nieuwe � etspaden en verbeterd onderhoud 
van bestaande � etspaden. De aanleg van � etsstraten laat 
in Groot-Jabbeke nog grotendeels op zich wachten. Enkel 
langs de Aartrijkesteenweg werd met de vernieuwing 
van de straat en de rioleringswerken ook een degelijk 
� etspad aangelegd. Het is de bedoeling te komen tot 
een � etspadinfrastructuur die zowel de noord-
zuid as als de oost-west as doorheen de gemeente 
verbindt. Hoewel de CD&V meerderheid daar 
al plannen voor maakte in hun beleidsplan 
2013-2019, werden deze –zoals zo vaak met 
deze bestuursploeg- nooit uitgevoerd. Ook 
van het geplande convenant met de gemeente 
Oudenburg voor het creëren van nieuwe 
� etspaden langs de Gistelsteenweg die duidelijk 
gescheiden zijn van de rijweg, kwam niets in huis. Wie regelmatig per � ets langs de 
Gistelsteenweg rijdt, weet dat de toestand van de � etspaden ronduit erbarmelijk is. 

2. Het weren van (te snel rijdend) zwaar verkeer door de dorpskern van Stalhille. 
Maatregelen dringen zich op om dit probleem aan te pakken. De meeste landerijen 
zijn voor de zware landbouwvoertuigen bijvoorbeeld langs een (nog te voorziene) 
voor traag verkeer voorbehouden rijstrook op de Expressweg te bereiken? Met 
verkeerstechnische specialisten moet bekeken worden welke doeltre� ende technische 
ingrepen mogelijk zijn. De inwoners langs de op sommige punten smalle Cathilleweg 
in het centrum van het dorp hebben recht op een veilige en rustige woonplaats.

3. Aanpak van de verkeerschaos door gebrekkige ruimte in de Kapellestraat / Dorpsstraat. 
Dagelijks kan men auto’s op de voetpaden zien rijden omdat er onvoldoende 
manoeuvreerruimte is. Vooral tijdens de spitsuren aan de school in de Kapellestraat 
is de toestand problematisch. Hetzelfde probleem kan dagelijks worden vastgesteld 
in de Dorpsstraat ter hoogte van de parkeervakken. In de plannen voor de heraanleg 
van het Jabbeekse dorpscentrum (gebied rond de kerk / achter het gemeentehuis tot 
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Kapellestraat) wordt te weinig ingespeeld op dit probleem en dringt een bijsturing 
van de ontwerpen en het voorliggend Ruimtelijk Uitvoerings Plan zich op, oa met 
het voorzien van een ruime Kus & Rij Zone en meer parking aan de kant van de 
school (grote parking aan de glascontainer achter het voetbalterreintje verdwijnt). 
De ruimte is er om de omgeving van de aangroeiende school vlot bereikbaar en 
terzelfdertijd nog veiliger te maken. In de voorliggende plannen werd met die 
ruimte onvoldoende rekening gehouden. Met de huidige plannen vrezen wij dat 
de verkeersonveiligheid ter hoogte van het kruispunt Kapellestraat – Gistelsteenweg 
ernstig zal toenemen. Het ontraden van autoverkeer van en naar school is een goede 
keuze, maar moet in dit geval meer doordacht en beter uitgewerkt worden.   

4. Het mobiliteitsdrama Varsenare-Noord. 400 nieuwe huizen, dat zijn gemiddeld 800 
auto’s per dag erbij. De bestaande noch de geplande wegeninfrastructuur is hierop 
voorzien en zal leiden tot een verkeerschaos en dus ook afnemende leefbaarheid in 
een deel van de dorpskern van Varsenare. De uitgevoerde mobiliteitsstudie bij de 
aanvang van de bouwplannen is ronduit een lachertje en werd op maat gemaakt van 
de bouwpromotoren. Van de plannen voor de creatie van een � etsstraat in gedeelten 
van de Legeweg dreigt niets meer in huis te komen omwille van de te verwachten 
sterke toename van autoverkeer. Het Vlaams Belang Jabbeke heeft indertijd als enige 
oppositiepartij de bevolking van de aanpalende buurten in Varsenare opgeroepen 
om bezwaarschriften in te dienen tegen dit megalomane bouwproject en de 
verkeersproblemen die het met zich dreigt mee te brengen. Een � ink aantal inwoners 
ging daar ook op in. Het zogenaamde verzet tegen Varsenare-Noord 
vanwege andere partijen nu de verkiezingen in aantocht zijn, kan 
dan ook als huichelarij omschreven worden. Vlaams Belang Jabbeke 
dringt dan ook aan op een zo spoedig mogelijke bijsturing van de 
voorliggende verkeers- en mobiliteitsplannen met betrekking tot 
de ontsluiting van Varsenare(-Noord). 

Reinhart Madoc
Lijsttrekker
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