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Tijdens de laatste O.C.M.W.-raad 
keurden zowel meerderheid als 
oppositie het voorstel goed om 
de zorggraad in het W.Z.C. Sint 
Pieter te verhogen van gemid-
deld 55 % tot 70 %.

Eén en ander kwam in een stroomver-
snelling nadat er -onder impuls van de 
CD&V-fractie- werd gekozen voor een 
gesubsidieerde bouw van het Lokaal 
Dienstencentrum. 

Om de nodige subsidies te verwer-
ven is immers de opmaak van een 
zorgstrategisch plan vereist waarin het 
bestuur een langetermijnvisie voor de 
gehele O.C.M.W. -campus dient op te 
nemen. Binnen de werkgroep ‘Lokaal 
Dienstencentrum’ werd de discussie 
geopend om tegemoet te komen aan 
het nieuwe Woonzorgdecreet dat stelt 
dat thuiszorg in de toekomst een steeds 
grotere rol zal moeten spelen om oude-
ren zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving te laten leven. Door de zorg-
graad binnen het W.Z.C. te verhogen, 
krijgen enkel de zorgbehoevende oude-
ren nog de kans om in het woonzorg-
centrum te worden opgenomen. 
Met deze beslissing, die in een con-
structieve sfeer tot stand kwam, geeft 
het O.C.M.W. -bestuur alvast het signaal 
om de uitdagingen in de zorgsector op 

een positieve manier te willen aan-
pakken zodat de toekomst hoopvol 
tegemoet kan worden gezien. Uiter-
aard zullen we vanuit onze fractie de 
vinger aan de pols blijven houden en 
constructieve voorstellen en ideeën 
blijven brengen. De komende zes jaar 
wachten ons, samen met het project 
van het Lokaal Dienstencentrum, nog 
heel wat uitdagingen. Zo denk ik o.a. 
aan de uitbreiding van het aantal assis-
tentiewoningen (nieuwe benaming voor 
de vroegere serviceflats), de uitbouw 
van het lokaal sociaal beleid, betaalbaar 
wonen, de aanpak van vereenzaming, 
de vervoerproblematiek van minder 
mobiele ouderen … nog heel wat werk 
voor de boeg dus!

Gunther Landuyt

Fractievoorzitter OCMW-raad

Nieuw politiegebouw: 
delicate evenwichtsoefening
Het is al enkele jaren duidelijk 
dat de politiezone in de Deke-
nijstraat dringend een nieuw 
politiegebouw nodig heeft. De 
sociale inspectie heeft al meer-
dere negatieve beoordelingen 
gegeven en eist dringend actie.

De 3 andere gemeenten van de politie-
zone: Zelzate, Wachtebeke en Moer-
beke hebben vorig jaar een maximum-
bedrag van 4 miljoen euro geëist voor 
deze investering. Op basis van de huidi-
ge analyses lijkt dit bedrag niet haalbaar 
en moet eerder een bedrag richting 5 
miljoen euro vooropgezet worden. De 
3 hierboven vermelde gemeenten zijn 

wellicht niet te bewegen tot een grotere 
inspanning. 

Lochristi staat voor een dilemma: ofwel 
méér betalen om het gebouw toch te 
kunnen realiseren ofwel een definitief  
njet van de sociale inspectie voor het 
oude gebouw, wat tot verdere aftakeling 
van de politiezone zal leiden. 
CD&V- Lochristi is bereid mee haar 
schouders te zetten om het gebouwdos-
sier eindelijk van de grond te krijgen, 
ook al betekent dit een hogere kost 
voor onze gemeente. De politiezone 
heeft immers dringend een nieuw elan 
nodig en een moderne en functionele 
werkomgeving is een basisvereiste om 

gemotiveerde politiemensen aan te 
trekken en te behouden.

Dirk Van Nieuwerburgh

fractievoorzitter gemeenteraad

Bestuur stemt in met verhoging 
zorggraad W.Z.C. Sint-Pieter

‘Langer werken 
is ook heLemaaL 
anders werken?
#goedgezind

sLim 
rekeningrijden  
aLs opLossing 

voor 
fiLeprobLeem?

#goedgezind
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Grote uitdagingen 
voor Open VLD-beleidsploeg

Sinds 1 januari is Open VLD  aan 
een nieuwe periode van 6 jaar 
beleid begonnen. CD&V kreeg 
rake klappen bij de verkiezin-
gen, maar wij blijven niet bij de 
pakken zitten. Bij het begin van 
de legislatuur hebben we dan 
ook de hand gereikt om ac-
tief mee te werken in dossiers, 
waarbij er een consensus is 
bereikt over de aanpak, dossiers 
i.v.m. rioleringen, fietspaden, 
mobiliteit. Wij zijn benieuwd of 
Open VLD dit keer de hand aan-
neemt en bereid is actief met de 
oppositie samen te werken. 

Voor de periode 2013-2018 staat de 
gemeente voor grote uitdagingen die 
een serieuze impact kunnen hebben op 

de gemeentefinanciën. Zo blijft het dos-
sier Uyttenhove in de lucht hangen en 
wachten sport-, jeugd- en cultuurvereni-
gingen nog steeds op sportaccommood-
atie, moderne fuifzalen en een zaal voor 
culturele activiteiten. Op het vlak van 
rioleringen zal het gemeentebestuur 
ook een tandje bij moeten steken. Aan 
het tempo van de vorige 6 jaar bereikt 
Lochristi pas in 2050 een hoge zuive-
ringsgraad!

Ook in het kader van mobiliteit zijn 
de uitdagingen niet gering. Zullen de 
fietspaden die al lang in de pijplijn zitten 
nu eindelijk gerealiseerd worden (bijv. 
Verleydonckstraat)? Zal het gemeente-
bestuur erin slagen om, samen met het 
Vlaams Gewest, beweging te krijgen in 
een heraanleg van de N70?

Dit alles moet gezien worden in een 
slechtere financiële context, waarbij 
de crisis nog een tijdje lijkt te zullen 
aanslepen. De vele uitdagingen voor 
onze gemeente vereisen veel geld en de 
inkomstenkant staat onder druk door 
de crisis. Hoewel Lochristi nog steeds 
een financieel gezonde gemeente is, zal 
het bestuur toch voorzichtig moeten 
zijn. Open VLD draagt dus een zware 
verantwoordelijkheid om Lochristi 
vooruit te laten gaan in financieel moei-
lijke tijden. 

De CD&V-fractieleden zullen dit zoals 
de vorige 6 jaar van nabij opvolgen en 
evalueren.

Dirk Van Nieuwerburgh 

Fractievoorzitter gemeenteraad
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Geert Velghe 
(geert.velghe@hotmail.be)
www.lochristi.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Wat maakt u 
goed gezind in 

onze gemeente?

#goedgezind

Lochristi is een gemeente met een ac-
tieve jeugd. Dit is vooral te danken aan 
de vele jeugdbewegingen die zich we-
kelijks inzetten voor de jeugd door het 
organiseren van activiteiten, kampen 
en fuiven. Er is elk weekend wel iets 
te doen in de gemeente en dat is zeker 
een factor die Lochristi zo aantrekkelijk 
maakt voor jong en oud. Maar zelfs een 
goed geoliede vereniging kan een steun 
in de rug gebruiken. Daar zorgde de 
jeugddienst ook in 2012 voor. 

Een aantal vernieuwingen werden 
gerealiseerd, zoals het gebruik van een 
online inschrijfsysteem voor crea-ate-
liers, tienerwerking en skatelessen, het 
mobiele speelplein werd na positieve 
evaluatie in 2011 ook in 2012 herhaald. 
En zoals altijd konden jeugdverenigin-
gen en particulieren rekenen op de uit-
leendienst die in 2012 een budget van 
2 500 euro kreeg om nieuwe aankopen 
te doen en zo haar catalogus eigentijds 
te houden. Deze inspanningen en de 
goede resultaten dwingen respect af  
van JONGCD&V. 

Daarom vinden wij het spijtig dat 
het gemeentebestuur dat respect niet 
voldoende betuigt. Ten eerste is er de 
maatregel op het sterkedrankverbod dat 

er is doorgedrukt zonder overtuigende 
argumenten en er volgens ons op is 
gericht om de gemeente te verdelen in 
2 kampen om er zo electoraal voordeel 
uit te kunnen puren. 

Verschillende CD&V-raadsleden waren 
ook verbaasd toen de burgemeester 
voorstelde om het financieel verlies bij 
jeugdbewegingen op te vangen door 
eens iets creatiefs te doen, zoals een 
taartenverkoop te organiseren, want 
“dat wordt in onze gemeente niet meer 
gedaan”. Wij zullen ervoor zorgen dat 
de burgemeester bij de eerstvolgende 
taartenverkoop van Chiro Reinaert (die 
ze al meer dan een kwart eeuw organi-
seren) een seintje krijgt van ons want 
hij is duidelijk van één en ander niet op 
de hoogte. Of  wat te denken van de 
gemeenteraadsvoorzitter, die zeer tevre-
den was met haar voorstel om sponsors 
te zoeken zoals de KSA van Wachte-
beke dit al jaren doet. Wij vermoeden 
dat de middenstand van Lochristi toch 
wel de wenkbrauwen zal fronsen bij de 
suggestie dat jeugdverenigingen geen 
sponsoring zoeken in onze gemeente.

Maar buiten deze interessante faits-di-
vers is er ook een serieuzere ondertoon 
in onze kritiek: al meer dan 5 jaar zit 

het dossier omtrent Uyttenhove muur-
vast. CD&V en JONGCD&V pleit-
ten al in 2006 voor een ontdubbeling 
van het dossier, met een bescheidener 
project in Uyttenhove dat in zijn hui-
dige functies verdergaat, en een aparte 
sporthal in de dorpskern van Lochristi. 
Zowel voor de veiligheid van onze 
inwoners als voor de duurzaamheid van 
de infrastructuur is dit dé oplossing die 
eindelijk schot in de zaak zou brengen. 
Want om ons bloeiend verenigingsleven 
levend te houden, moet er dringend 
een oplossing worden gezocht voor het 
gebrek aan infrastructuur. 

Steven Van Caeneghem
voorzitter JONGCD&V Lochristi

Jeugdbeleid en jeugdverenigingen 
dwingen respect af, maar duurzame 
investeringen blijven achter


