
VLAAMS BELANG JABBEKE
Wat N-VA, SP.A & Groen u niet vertellen

‘Varsenare Noord’ zal het aanzien van Varsenare drastisch veranderen. Gezien dit 
woonuitbreidingsgebied tussen de Popstaelstraat, de Legeweg, de Westernieuwweg en het 
Hof ter Straeten, 17 hectare groot is en ruim 400 wooneenheden zal omvatten. 

Vlaams Belang was de eerste en is de enige partij die resoluut tegen de aanpak en impact van 
deze verkaveling is en die tevens een goed onderbouwd bezwaarschrift heeft ingediend. 
(zie: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140207_00969311) 

Waarom? 
Omdat wij het dorpskarakter en de leefbaarheid van de inwoners van Varsenare willen 
vrijwaren. Omdat er bij de opmaak van dit project geen rekening werd gehouden met de 
wettelijke bepalingen omtrent ruimtelijke ordening en omdat er geen nodige maatregelen 
werden voorzien om de verkeers-intensiteit in goede banen te leiden.

CD&V, N-VA, SP.A & Groen keurden ‘Varsenare Noord’ goed.

Nu komen vertellen: 
• CD&V: “De vrees voor overlast vind ik op dit moment voorbarig. Tussen de eerste 

steenlegging en afwerking van het project zal immers bijna tien jaar liggen.” Dit getuigt 
van kortzichtigheid.

• N-VA: “Er is onvoldoende rekening gehouden met de komst van meer dan duizend 
bijkomende wagens, terwijl de verkeerstoestand al problematisch was.” Dit is hypocriet 
als je weet dat N-VA geen bezwaarschrift heeft ingediend.

• Sp.a: “Nu worden er plannen uitgevoerd zonder overleg, met alle gevolgen 
van dien. Wij pleiten voor een nieuwe mobiliteitsstudie, want nu al 
werden er wijzigingen aangebracht die helemaal op niets trekken.” 
Dit zijn vijgen na Pasen als je weet dat ook Sp.a de plannen heeft 
goedgekeurd.

Beste inwoner, neem uw verantwoordelijkheid en laat u niet 
opnieuw bedriegen. Kies op 14 oktober aanstaande voor de 
enige échte oppositiepartij: Vlaams Belang Jabbeke – Lijst 
nummer 5.

Reinhart Madoc
Lijsttrekker
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Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als 
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB pamfl et

Vlaams Belang West-Vlaanderen
Kachtemsplein 5, 8870 Kachtem (Izegem), 

west-vlaanderen@vlaamsbelang.org - www.vlaamsbelang.org

facebook.com/vbjabbeke twitter.com/@VBJabbeke

JABBEKE.VLAAMSBELANG.ORG

Uw Jabbeekse kandidaten

1. MADOC Reinhart

2. DE GOLS Marijke

3. VAN DAMME Pieter

4. JONCKHEERE Tania

5. STAES Marnix

6. SINNAEVE Ann

7. VANHOOREN Maxim

8. DE PECKER Francine

9. VAN OUDENHOVE Wim

10. VANDERLEEN Heidi

11. VERHAEGHE Hilde

12. BEUCKELS Jan

13. GEVAERT Wendy

14. PLISNIER Leon

15. VANCOILLIE Rita

16. SCHELSTRAETE Anne-Marie

17. BLOMME Jean-Pierre

18. MAECKELBERGH Denise

19. VERHELST Filip
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