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Nieuw politiegebouw: 
weer een stap achteruit
Vervolg artikel ‘Nieuw politiegebouw’ in vorige editie

CD&V-Lochristi is bereid mee haar 
schouders te zetten om het dossier 
omtrent het nieuw politiegebouw ein-
delijk van de grond te krijgen, ook al 
betekent dit een hogere kost voor onze 
gemeente. 

De politiezone heeft dringend een 
nieuw elan nodig. Een moderne en 
functionele werkomgeving is een basis-
vereiste om gemotiveerde politiemen-
sen aan te trekken en te behouden. 

Op de politieraad van juli bleek ineens 
dat het voormalige rijkswachtgebouw 
in de Dekenijstraat op de lijst on-
roerend erfgoed staat. De betrokken 
administratie staat niet toe dat dit 
gebouw gesloopt wordt. 

Elk jaar wordt de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed vastgesteld door 
de administrateur-generaal. Bij de vast-
stelling van 14 september 2009 werd 
de rijkswachtkazerne al vermeld. Deze 
bescherming is dus al minstens 4 jaar 
openbaar bekend en toch werd dit over 
het hoofd gezien bij alle voorbereidin-
gen. Onbegrijpelijk dat dit niet gecon-
troleerd werd vooraf ! 

Gevolg is dat de voorbereidingen, het 
opstellen van het dossier, grotendeels 
opnieuw moeten worden gedaan wat 
tot bijkomende vertraging leidt. De 4 
muren van de rijkswachtkazerne moe-
ten nu behouden blijven. 

Het concept van het gebouw moet nu 
helemaal veranderen. De grote vraag 
is dan ook of  het prijskaartje binnen 
het vooropstelde budget zal kunnen 
blijven. Wij volgen dit dossier verder 
van nabij op.

Rita De Vylder, gemeenteraadslid en 
Dirk Van Nieuwerburgh, fractie voorzitter 

gemeenteraad.
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Gebouw Lodejo: plannen voor 
volledig nieuwe cultuurgebouw

Geslaagde CD&V-Happening 2013

Op de gemeenteraad van 30 september werd de officiële start 
gegeven voor het vervangen van het huidige Lodejo - gebouw door 
een nieuw gebouw, gericht op culturele activiteiten. CD&V keurde in 
deze gemeenteraad de opdracht-documenten voor het aanstellen 
van een ontwerper mee goed. 

In ons verkiezingsprogramma stelden wij 
vorig jaar i.v.m. Lodejo voor om te investe-
ren in een herinrichting/renovatie, conform 
de wettelijke normen qua brandveiligheid 
(PTI) en geluidswerende isolatie, waarbij 
we meteen een gemeentelijke fuifzaal willen 
integreren. 

Daarnaast stelden wij voor om in de 
kerngemeente Lochristi een bijkomende 
cultuurruimte voor kleinschalige initiatieven 
(voordrachten, kleinere tentoonstellingen, 
crea-atelier, repetitieruimte voor muziek-
groepen, …) te voorzien. 

Bij voorkeur zagen we de invulling hier-
van op de site rond het gemeentehuis. Uit 
de informatie in het dossier blijkt dat het 
gemeentebestuur in ontwerpvoorstellen een 
combinatie van fuifzaal en de cultuurruimte 
voor kleinschalige initiatieven zal overwe-
gen. Als deze combinatie mogelijk blijkt, 
zijn wij hier uiteraard voorstander van. Wij 
zullen de voorbereidingen van dit dossier op 
de voet volgen. 

Volgende voorwaarden moeten voor ons 
vervuld worden :
Jeugdclub Lodejo moet een volwaardige 
plaats krijgen in het gebouw zodat het zijn 

werking kan verderzetten.
Er moet plaats zijn voor kleine culturele 
activiteiten, samen met iets grotere.
De Oxfam-wereldwinkel moet ingepast 
worden of  minstens een evenwaardig alter-
natieve locatie krijgen. 
In het ontwerp willen we zeker een voorzie-
ning voor openbare toiletten aangezien dit 
een ideale locatie is daarvoor in het centrum 
van Lochristi.

De realisatie van dit gebouw voorziet het 
gemeentebestuur in 2016. 

U kunt ons helpen om uw ideeën en sug-
gesties op tafel te leggen tijdens de voor-
bereiding door ons te contacteren via onze 
website www.cdenv-lochristi.be.

Dirk Van Nieuwerburgh
CD&V-gemeenteraadslid

Op zondag 6 oktober waren 
onze sympathisanten alweer 
massaal aanwezig op de bloe-
misterij van Marc Drieghe in de 
Lindestraat. Een mooie nazomer-
zon, lekker eten en een gezellige 
sfeer. We kijken al uit naar onze 
volgende happening! 

Bovendien werden 2 gewezen mandata-
rissen, nl. Albert Van Nieuwerburgh en 
Marc Drieghe, bedankt met een Oranje 
Ei, voor bewezen diensten.

De eerstvolgende gelegenheid voor een 
gezellig samenzijn is op onze nieuw-
jaarsbijeenkomst van 24 januari 2014. 
Hierover later meer! 

Geert Velghe
Voorzitter CD&V Lochristi
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Geen vergunning voor  Collectief 
Autonoom DagOpvang (CADO) 
verzorgingscentrum
CD&V-Lochristi betreurt de weigering van de vergunning voor de rea-
lisatie van een dagverzorgingscentrum in Beervelde-Dorp. 

De bal ging aan het rollen nadat OCMW-
raadslid Gunther Landuyt tijdens de OCMW- 
raad van 13 juni ll. vroeg naar de stand 
van zaken betreffende de realisatie van het 
CADO. Gunther stelde de vraag in het kader 
van de samenwerkingsovereenkomst met het 
WZC St. Eligius. Het CADO is nl. één van 
de punten die in de samenwerkingsovereen-
komst aan bod komt. 

Hoewel het dossier heel magertjes was, 
keurde CD&V op de gemeenteraad van  
17 december 2012 de samenwerkingsover-
eenkomst tussen Solidariteit voor het Gezin 
(die het aanvraagdossier heeft ingediend) en 
de gemeente Lochristi goed. In het dossier 
zat geen enkele officiële schriftelijke vraag van 
Solidariteit voor het Gezin, niets van uitleg 
omtrent de modaliteiten van een CADO. Wij 
moesten zelf  alles opzoeken via de website 
van het Vlaams Agentschap, wat wij ook 
deden. 

Omdat de aanvraag niet paste binnen de 
programmatiecijfers voor de regio Lochristi 

maakten wij ons grote bedenkingen bij de 
slaagkansen. In welke mate heeft ‘Solidariteit 
voor het Gezin’ het schepencollege van de 
geringe kansen op succes hiervan op de 
hoogte gesteld? In welke mate heeft het sche-
pencollege zich hierover zelf  geïnformeerd, 
het werd voorgesteld alsof dit alles maar een 
formaliteit zou zijn. 

Nochtans blijkt dat het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid heel correct de aanvra-
gen voor een vergunning heeft toegekend in 
die gemeenten waar het programmacijfer nog 
niet was ingevuld, op voorwaarde dat het om 
een heel concreet dossier ging, wat voor de 
CADO in Lochristi op de gemeenteraad van 
17 december nog zeker niet het geval was. 

De brief  die door het gemeentebestuur naar 
minister Vandeurzen is opgestuurd (althans 
zo vernamen wij van de schepen van Sociale 
Zaken tijdens de OCMW-raad van juni) zal 
geen zoden aan de dijk brengen! Het is niet 
het gemeentebestuur, maar wel de officiële 
aanvrager nl. ‘Solidariteit voor het Gezin’ die 

binnen de 30 kalenderdagen na het voor-
nemen tot weigering van de voorafgaande 
vergunning een gemotiveerd verzoekschrift 
moest indienen om alsnog een vergunning te 
bekomen. 

Uit goede bron vernamen wij dat er geen 
verzoekschrift werd ingediend door de aan-
vrager! Het is dus zinloos om nog ijdele hoop 
te koesteren op een positieve afloop. 

Volgens ons zou men voor de site van het 
oud gemeentehuis met aanpalend pand dan 
ook beter gisteren dan vandaag een andere 
bestemming zoeken. CD&V denkt hierbij 
heel concreet aan een polyvalente zaal in 
functie van het verenigingsleven van Beervel-
de en bij uitbreiding van alle verenigingen van 
Lochristi. De nood aan een dergelijke ruimte 
is nog altijd zeer hoog. Laat ons van deze site 
geen 2de dossier “Uyttenhove” maken aub!

De processie van Echternach?

Voetweg 45
Al enkele jaren probeert het gemeentebestuur voetweg 45 in eigen-
dom te krijgen om er een verhard fietspad in aan te leggen. 

Zo wil Open VLD een fietsverbinding creë-
ren tussen Lochristi en Uyttenhove. CD&V 
is van in het begin tegen de aanleg van deze 
voetweg geweest. Enerzijds ligt er vlakbij al 
een fietsverbinding in de Smalhaveldstraat, 
anderzijds vinden wij een afgescheiden 
fietspad in de Denen veel nuttiger én korter 
voor deze verbinding! 

Bovendien is een voetweg door de velden 
in het donker niet de aangewezen verbin-
ding volgens ons. De onteigeningen op het 
traject van deze voetweg zijn nog niet rond. 

1 perceel is nog niet verworven. Open VLD 
heeft in de gemeenteraad van 30 september 
toch goedgekeurd om de aanleg van de 
voetweg te starten. CD&V vindt dit een 
verkeerde keuze, aangezien dit in het nog 
lopende onteigeningsdossier een polarisatie 
van de standpunten kan ontlokken. Door 
deze beslissing zitten we binnenkort met 
een verharde voetweg die over ongeveer 60 
m onderbroken zal zijn. Begrijpe wie het 
kan! 

De reactie van burgemeester Deswaene op 

ons standpunt was maar kleintjes: CD&V 
zou ineens tegen het beleid zijn i.v.m. trage 
wegen, wat totaal naast de kwestie was.

CD&V mist in het Open VLD beleid nog 
steeds een visie op trage wegen. Dit project 
is al meer dan 2 jaar geleden opgestart, maar 
het blijft heel stil hier rond. 

In het kader hiervan zijn we sterk voorstan-
der om de verbinding Kloosterstraat - Ma-
gretstraat en Koedreef  - Dam te realiseren. 
Deze lijken ons veel meer prioritair dan 
voetweg 45!

Dirk Van Nieuwerburgh
CD&V- gemeenteraadslid

Steven Schoonjans, gemeenteraadslid en 
Gunther Landuyt, fractievoorzitter O.C.M.W. 
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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

Steven Schoonjans
Gemeenteraadslid 
Sociaal verpleegkundige
GSM: 0486 64 04 01
E-mail: 
steven.schoonjans@lochristi.be

Martine Van Waes
Gemeenteraadslid
Zelfstandig verzekeringsagent 
Tel.: 09 355 57 98
E-mail: martine.vanwaes@lochristi.be

Dirk Van Nieuwerburgh 
Gemeenteraadslid - Fractieleider
R&D programma Manager Automotive 
GSM: 0477 98 03 24
E-mail: 
dirk.vannieuwerburgh@lochristi.be 

Rita De Vylder
Gemeenteraadslid
Mede-zaakvoerder  Tuincentrum
GSM: 0474 32 52 24
E-mail: ritadevylder@telenet.be

Danny Den Hert
Gemeenteraadslid
Bankbediende
Gsm: 0497/570551
E-mail: danny.den.hert@lochristi.be

Gemeenteraadsleden CD&V 2013 -2018

O.C.M.W-raadsleden CD&V 2013 -2018
Gunther Landuyt 
O.C.M.W-raadslid - Fractieleider
Kabinetssecretaris van de Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur
Gsm: 0476 79 75 15 
E-mail: gunther.landuyt@skynet.be 

Aurélie Den Hert
O.C.M.W-raadslid 
Accountant
GSM: 0472 44 51 02
E-mail: aurellelie@hotmail.com


