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BESTE LOCHRISTINAREN,
Eind januari nam Geert Velghe, voorzitter van de 
lokale CD&V-afdeling, de beslissing om het voor-
zitterschap over te laten aan anderen. Geert was 
tot 2006 mandataris voor CD&V (zowel gemeen-
teraadslid als OCMW-raadslid). Hij was 15 jaar lang 
secretaris en 5 jaar voorzitter van CD&V-Lochristi. 
Hij blijft actief  binnen de partij. We respecteren 
zijn beslissing na jaren van intense en goede sa-
menwerking. Wij wensen Geert Velghe van harte 
te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de par-
tij! Overeenkomstig de partijstatuten en na over-
leg met het kernbestuur van de partij zal Rita De 
Vylder, ondervoorzitter, de functie van voorzitter 
vervullen tot de volgende voorzittersverkiezingen.

Ik zie deze functie, in combinatie met mijn man-
daat van gemeenteraadslid, als een uitdaging.  Sa-
men met het bestuur en de mandatarissen wil ik de 
beloftes en verwezenlijkingen van de meerderheid 
kritisch beschouwen en ten gepaste tijde onze be-
kommernissen ventileren en constructief  mee zoe-
ken naar oplossingen.

Lochristi staat immers voor grote uitdagingen en 
kampt met meerdere belangrijke dossiers die maar 
blijven aanslepen, zoals de realisatie van een twee-
de sporthal, van een cultuur- en gemeenschaps-
centrum (Uyttenhove), verlenging fietspad in de 
Pauwstraat (waar CD&V al sinds 2007 vragende 
partij voor is), fietspad in de Verleydonckstraat, 
doortocht Zeveneken.
Er moet vaart komen in een groot aantal dossiers.

Wie interesse heeft om deze en andere standpunten 
mee te helpen uitbou-
wen, is steeds welkom 
bij CD&V.

ORANJE EI  
GAAT NAAR  
‘KERST VOOR IEDEREEN’
Elk jaar reikt JongCD&V Lochristi een Oranje Ei uit naar een organisatie 
of  persoon die zich liet opmerken in de gemeente. Dit jaar gaat de prijs naar 
‘Kerst voor Iedereen’, een vereniging die zich inzet voor minderbedeelden 
uit Zeveneken en ruime regio.
Kerst voor Iedereen zorgt voor een feestmaaltijd tijdens de kerstperiode 
en vierde eind 2014 haar 10e editie. Jaar na jaar werd het succes groter en 
voor de editie van 2014 konden zij ongeveer 100 eters verwelkomen die ze 
konden bedienen met 27 vrijwilligers die hun tijd doneerden aan het goede 
doel. Het ziet er bovendien naar uit dat ze nog vele jaren zullen doorgaan 
met dit initiatief.
Lieva Van Driessche, Angele Van Peteghem en hun team namen de prijs in 
ontvangst. Lieva en Angele waren opgetogen over de aandacht die ze kregen 
van o.a. de 9080 ter ere van hun 10e werkjaar. Angele wist te vertellen dat de 
rekrutering van nieuwe vrijwilligers vlot verloopt sinds de publicatie van het 
artikel, daar kunnen we alleen maar blij om zijn.
‘Kerst Voor Iedereen’ rijkt wel verder dan deze starterskern. Ondertussen is 
de groep uitgebreid en werkt de organisatie samen met tal van middenstan-
ders, bloemisten, bakkers, traiteurs, het OCMW, …
De trekkerskern doet overigens meer dan alleen maar een kerstmaaltijd 
voorbereiden, ook tijdens de rest van het jaar helpt ze mensen uit Zeveneken 
en Lochristi een handje.
Proficiat met jullie inzet en hopelijk nog vele jaren!

Steven van Caeneghem - Jongerenvoorzitter

Rita De Vylder,  
voorzitter  
CD&V-Lochristi
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De KSJ van Zeveneken, waarbij het le-
denaantal alsmaar in stijgende lijn zit, 
gebruikt de tuin van de pastorie als 
speelterrein. De jeugdvereniging moet 
de mogelijkheid krijgen om zich verder 
te ontplooien en onbezorgd hun wer-
king uit te bouwen in het belang van de 
jeugd van Zeveneken en omliggende. 
Door het inpalmen van dit terrein in 
functie van sociale wooneenheden komt 
dit onvermijdelijk in het gedrang! 

CD&V VRAAGT EEN 
HERZIENING VAN DEZE 
PLANNEN OM VOLGENDE 
REDENEN

1° Jeugdverenigingen hebben nood aan 
open ruimte om hun activiteiten te la-
ten doorgaan. Vroeger was er op de site 
Uyttenhove ook een jeugdlokaal en een 

speelplein waarvan de jeugd gebruik 
maakte maar dit verdwijnt bij de reali-
satie van het nieuwe multi-functionele 
complex aldaar.
2° De jeugdverenigingen hebben het 
overal moeilijk met betrekking tot ge-
luidsoverlast. Klachten over geluidshin-
der van bewoners die in de buurt van 
jeugdlokalen of  jeugdhuizen wonen, 
komen steeds vaker voor. Bijkomende 
(sociale) woningen of  appartementen 
creëren is vragen om problemen, zelfs 
als er achteraan de te voorziene sociale 
appartementen nog speelruimte voor de 
jeugdverenigingen zou worden voorzien 
door de gemeente.
3° De parkeerruimte in de dorpskom 
van Zeveneken is nu al ontoereikend en 
door de herinrichting van Zeveneken 
Dorp (waar veel parkeerplaatsen ver-
dwijnen) wordt dit probleem nog groter. 

Als hier bovenop nog eens de auto’s van 
de voorziene sociale woningen bijko-
men, vergroot je ook dit probleem nog. 
4°  De site van de pastorie in Zeveneken 
is niet de juiste locatie voor bijkomen-
de sociale woningen. Zeveneken heeft 
reeds een hoge concentratie van soci-
ale woningen (106 wooneenheden in de 
Tuinwijk). Een grotere spreiding van de 
nog te realiseren sociale wooneenheden 
in functie van het bindend sociaal objec-
tief  (aantal verplicht te realiseren sociale 
woningen op het grondgebied van onze 
gemeente) lijkt ons meer aangewezen.

CD&V zal dan ook de evoluties in dit 
dossier op de voet blijven volgen!

Rita De Vylder
Gemeenteraadslid

Gezien de pastorie Zeveneken momenteel onbewoond en onbewoonbaar is en tot het 
patrimonium van onze gemeente behoort, heeft de Open VLD-meerderheid ervoor 
gekozen om op deze locatie een uitbreiding van sociale woningen (appartementen) 
te realiseren.

JEUGD ZEVENEKEN 
HEEFT RUIMTE NODIG

Huidig speelterrein. Tuin pastorie.
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Op 6 december vond de allereerste quiz plaats van 
JongCD&V, een sinterklaasquiz! Feestzaal Hermeline in 
Hijfte werd ingericht om ruim 18 ploegen te verwelkomen. 
Na een korte verwelkoming kon de quiz beginnen met voor 
elk wat wils: foto’s, doordenkertjes, actualiteit, geschiedenis 
en ga zo maar door. De Sint en Zwarte Piet waren ook van 
de partij en trakteerde iedereen op wat lekkers. Omstreeks 
23u werd er door de jury (Dirk Van Nieuwerburgh, Geert 
Velghe & Danny Den Hert) de winnende ploeg bekend 
gemaakt: “Kwistetwel”! Voor de anderen niet getreurd, er 
waren prijzen voor alle ploegen. Proficiat aan de winnaars 
maar vooral proficiat aan iedereen die er voor gezorgd heeft 
dat deze quiz een succes was! 

Elien De Clercq - Bestuurslid jongeren

Vele acties in de prioritaire 
doelstellingen konden eind 2013 
bij de bespreking van het budget 
onze goedkeuring wegdragen. 
Maar we moeten vaststellen dat 
er weinig van in huis gekomen 
is en sommigen naar achter 
geschoven worden.

Opmaken van masterplan gemeente-
school Centrum is uitgesteld, imple-
mentatie lokaal loket kinderopvang niet 
gebeurd, geen onderzoek naar mogelijk-
heden windenergie, vernieuwing bijlo-
kaal bolbaan uitgesteld, aanleg van loop-
omlopen nog niet gebeurd, opmaak en 
goedkeuring tragewegenplan nog niet 

afgerond, ontwikkelen van een school-
routeplan nog niet afgewerkt. 

Anderzijds worden toch nog een heel 
pak nieuwe zaken toegevoegd, dikwijls 
met een beperkte kost maar waarvan de 
som toch oploopt tot 1,27 miljoen €! 
Dit is een enorm bedrag. Er zijn daaren-
tegen maar weinig zaken geschrapt. Dit 
heeft dan ook een enorme impact op 
het budgetresultaat in 2015. Wij vinden 
dan ook dat Open VLD te gemakkelijk 
zulke zaken toevoegt aan het budget.

Heel wat zaken verschuiven van 2014 
naar 2015 wegens tijdsgebrek. Dit heeft 
te maken met een te grote belasting van 

het gemeentelijk personeelskader. De 
meerderheid heeft geen moeite om 1,27 
miljoen € toe te voegen aan het budget 
2015, maar weigert anderzijds wel 
35 000 € goed te keuren om een halftijd-
se ambtenaar toe te voegen zodat vooral 
de vele activiteiten binnen het domein 
Cultuur kunnen gerealiseerd worden. 
Begrijpe wie kan!
Een duidelijke keuze samen met de ad-
ministratie ivm de haalbaarheid van de 
vele initiatieven dringt zich op!

Dirk Van Nieuwerburgh

CD&V- fractieleider gemeenteraad

MEERJARENPLANNING UPDATE 
EN BEGROTING 2015 : 
DOORSCHUIFOPERATIES 
EN VEEL EXTRA 
UITGAVEN!

GESLAAGDE JONGERENQUIZ
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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:  
Rita De Vylder
ritadevylder@telenet.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

COLOFON

 WWW.CDENV.BE

Door de beslissing van de pastoor van 
Beervelde om te verhuizen kwam in au-
gustus vorig jaar de pastorie daar vrij. 
Na gesprekken met de VZW Parochiale 
Werken stelt Open VLD voor om de bi-
bliotheek naar de pastorie te verhuizen 
en de tuin open te stellen als openbare 
groenzone. Het gebouw van de VZW, 
waar de bibliotheek nu gehuisvest is, zal 
door de gemeente opgeknapt worden en 
voorzien van keuken en sanitair. 

CD&V heeft gevraagd dat deze inves-
teringen voor de aanpassing wel een 
volwaardig multifunctioneel gebruik 

toelaten. Daardoor zal de VZW dit ge-
bouw kunnen beschikbaar stellen voor 
verenigingen en komt de Kring vrij. De 
meerderheid stelt voorop dat dit in 2016 
afgerond is. Deze beslissingen kunnen 
wij ondersteunen, ook al zien we dit 
graag sneller gebeuren.

Tegelijkertijd besliste de Open VLD 
echter om het oud gemeentehuis en de 
daarnaast gelegen woning (ook eigen-
dom van de gemeente) te verkopen. 
CD&V is tegen deze keuze. Wij vinden 
dat de gemeente zijn eigen patrimonium 
niet mag verkopen tenzij er gegronde 

redenen zijn. Die zijn er hiervoor zeker 
niet en de financiële toestand van de 
gemeente is meer dan gezond zodat dit 
geld niet onmiddellijk nodig is. 

Een idee is bv om hier een parking aan 
te leggen aangezien er in Beervelde ze-
ker nood is hieraan. De tuin erachter 
zou een 2de groenzone kunnen zijn in 
het centrum.
Hebt U andere ideeën voor deze site: 
laat het ons weten!

Dirk Van Nieuwerburgh

CD&V-fractieleider gemeenteraad.

Open VLD 
beloofde ons in 
2014 voor de dag 
te komen met een 
masterplan voor 
de dorpskern 
van Beervelde. 
Eind 2014 werd 
duidelijk wat dit 
zal inhouden. Er 
is geen sprake 
meer van een 
echt masterplan.

PATRIMONIUM BEERVELDE: 
CD&V TEGEN VERKOOP OUD 
GEMEENTEHUIS 


