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LOCHRISTI
GOED GEZIND 

ONDERWEG

Proficiat aan onze 
jeugdlaureate(n)
Bij het afsluiten van het jeugdweekend werd EH pastoor David gevierd en 
ontving hij de Lifetime Achievement Award voor zijn jaren lange inzet voor 
de jeugdverenigingen.
Ase Van de Vijver (25) is dit jaar verkozen tot Jeugdlaureaat 2015. Een te-
rechte winnaar  Ase, voorzitster van Jeugdhuis De Beeste uit Zaffelare krijgt 
de prijs vooral “voor haar streven naar het overstijgen van haar eigen jeugd-
huis, met bijzondere aandacht voor de buurtwerking”. Ase en EH pastoor, 
van harte proficiat voor jullie inzet !!!

Foto jeugdlaureaat: bron Geert Herman - De Gentenaar.

We wensen jullie feestdagen vol warmte, licht en gezelligheid, een jaar van geluk,
met veel tijd om te genieten van de fijne dingen van het leven.
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Fietspad Verleydonckstraat: de 
trein der traagheid ...
In 2006 werd al beslist om een dubbel-
richtingsfietspad aan te leggen in de Ver-
leydonckstraat. We zijn nu 9 jaar verder 
en regelmatige gebruikers van deze straat 
hebben vast al gemerkt dat er nog niets 
veranderd is. 
Het ziet er niet naar uit dat we dit fiets-
pad nog voor de verkiezingen van 2018 

zullen kunnen gebruiken. Begin 2015 
stelde de CD&V-fractie nog de vraag 
nadat er informatie was dat er misschien 
toch fietspaden aan beide zijden van de 
weg zouden komen, wat het dossier nog 
meer zou vertragen. Uiteindelijk blijft het 
plan om een 2-richtingsfietspad te reali-
seren. 
Er zijn nog 3 onteigeningsdossiers lopen-
de. Zo lang deze niet afgehandeld zijn, 
gebeurt er niets. CD&V blijft dit dossier 
natuurlijk kritisch opvolgen.

Een veiliger Schoolstraat in 
Lochristi?
Nu de werken aan de appartementsge-
bouwen in de Schoolstraat hun einde na-
deren, stelde CD&V op de gemeenteraad 
in juni de vraag wat het gemeentebestuur 
van plan is met deze straat. Doordat de 
appartementsgebouwen nu verder van de 
straat staan is er ruimte beschikbaar ge-
komen om de straat veiliger in te richten. 

De voetpaden zijn er immers heel smal 
en bovendien op sommige plaatsen in 
slechte staat. Schepen van Openbare wer-
ken Raman antwoordde in juni dat men 
de opties aan het bekijken is. We zijn nu 
6 maand verder, maar kregen nog geen 
nieuwe informatie. 

Rond punt in Lobos 
verkeersveiliger?
Op het verkeersoverlegplatform in oktober 
stelde CD&V de vraag om het rond punt 
in Lobos een officieel karakter te geven. 
Nu is de verkeerssituatie aan de dit rond 
puntje immers verwarrend: door het mid-
deneiland heb je de indruk dat de voor-
rangsregel van een rond punt geldt, maar 
de signalisatie is helemaal niet in overeen-
stemming hiermee. Er is immers geen be-
lijning en voorrangsaanduiding. Ook is de 
zichtbaarheid vanuit de Ledebeekweg op 
verkeer in de Ommegangsstraat niet opti-
maal. CD&V is van mening dat hier vol-
doende plaats is om een volwaardig rond 
punt te realiseren, wat de verkeersveilig-
heid én de snelheid op deze plaats moet 
verbeteren. We zijn benieuwd of Open 
VLD met deze vraag iets gaat doen.

Dirk Van Nieuwerburgh fractievoorzitter 
gemeenteraad

CD&V zet zich in voor 
een betere verkeersveiligheid
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Tijdens een extra OCMW- raad op vrij-
dag 30 oktober keurde onze fractie het 
bestek goed voor de bouw van het Lokaal 
Dienstencentrum (LDC). Hiermee is een 
volgende horde genomen in de realisa-
tie van ‘de’ ontmoetingsplaats bij uitstek 
voor alle senioren in onze gemeente. 

Het gebouw dat tegen medio 2017 opera-
tioneel moet zijn, is één zaak, de invulling 
is een andere…en voor CD&V Lochristi 
van primordiaal belang. Door een warme 
omgeving aan te bieden kunnen mensen 
(opnieuw) sociale contacten hebben met 
andere leeftijdsgenoten. Deze ontmoe-
tingsmogelijkheid moet bijdragen aan de 
uitbouw van een sociaal netwerk en het 
sociaal isolement van (oudere) buurtbe-
woners tegen gaan! Het LDC moet er 
mee voor zorgen dat de ouderen en zorg-
behoevenden in onze gemeente langer 
en kwaliteitsvol zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen.

Daarom is het zeer te betreuren dat de 
huidige bestuursmeerderheid van Open 
VLD, gesteund door oppositiepartij 
N-VA, tijdens de raad van 8 oktober een 
bocht van 180° heeft gemaakt over hun 
visie m.b.t. het opnamebeleid van het 
woonzorgcentrum Sint-Pieter (WZC). 
De duidelijke beleidskeuze over het ver-
hogen van de zorggraad binnen het WZC 
(i.f.v. de opmaak van het zorgstrategisch 
plan), die na overleg en uitvoerige bespre-
kingen in de werkgroep en de OCMW- 
raad, zowel door Open VLD, N-VA als 
door onze fractie unaniem werd geno-
men, is geheel onverwacht en volgens ons 
ondoordacht teruggeschroefd. 

Daar waar eerder beslist werd om men-
sen met een niet zorgbehoevend O-profiel 
NIET meer op te nemen in het WZC 
-met de terechte argumentatie dat dit toe-
komt aan de mensen die hier echt nood 
aan hebben- heeft men deze beslissing 
ONTERECHT ongedaan gemaakt! 

De reden van de plotse koerswijziging 
kan gevonden worden in het feit dat men 
heeft vastgesteld dat er niet altijd voldoen-
de Lochristinaren met een zorgbehoevend 

profiel op de wachtlijsten terug te vinden 
zijn. Hierdoor kan het inderdaad eens ge-
beuren dat er een niet-inwoner, weliswaar 
met een zorgbehoefte, wordt opgenomen. 
Volgens de meerderheid, gesteund door 
N-VA, geldt het ‘eigen volk’ eerst princi-
pe… welke wij in sé niet aan deze partijen 
toeschrijven…maar blijkbaar hebben wij 
het mis.

De uitleg dat niet- inwoners niet bijdra-
gen tot onze gemeentekas is zielig! Temeer 
omdat de opnames van eigen inwoners 
die NIET zorgbehoevend zijn een pak 
minder RIZIV-inkomsten opleveren en 
dus evenzeer een zware kost voor onze 
gemeenschap betekenen! Daarnaast im-
pliceren zulke opnames ook dat niet zorg-
behoevende mensen een veel langere ver-
blijfsduur hebben in het WZC waardoor 
zij (langer) plaatsen innemen van eigen 

inwoners die wel zorgbehoevend zijn.  

Wij stellen vast dat het voor beide partijen 
geen prioriteit meer is om extra in te zet-
ten op thuiszorg, om zo minder zorgbe-
hoevende bejaarden zo lang als mogelijk 
thuis te houden. 

Door de toenemende vergrijzing is dit 
nochtans een hot item en zeer belangrijk 
om de wachtlijsten in de toekomst niet 
nog meer onder druk te zetten! 

Het spreekt voor zich dat onze fractie 
hierdoor extra zal toezien dat het LDC 
niet op voorhand zal gedegradeerd wor-
den tot louter een ontmoetingsplaats! 
Wordt vervolgd…

Gunther Landuyt 
 Fractieleider O.C.M.W.

CD&V kiest voor meer 
inzet op thuiszorg!
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Wij nodigen u graag uit op onze 

nieuwjaarsreceptie 
op vrijdag 29 januari 2016 in de feestzaal van Nico en Kathy De Clercq, 

Dorp-West 134 te Lochristi en dit vanaf 19.30u.
Je wordt er verwelkomd door onze voorzitter en mandatarissen 

en om ons wij-gevoel te versterken toasten we het nieuwe jaar in met een “WIJ-biertje”, 
onder het motto “Waar een wij is, is een weg”.

Onze gastspreker op onze nieuwjaarsreceptie is onze nationale voorzitter,Wouter Beke. 
Iedereen van harte welkom !!
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
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)
www.afdeling.lochristi.be

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

 
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 Ve
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Ons gezellig buurtfeest ging dit 
jaar door te Zaffelare,
Allen dank voor jullie komst.

De begraafplaats van Zaffelare was sinds jaren een verzorgde site waar het aangenaam was om te 
vertoeven en onze dierbaren te herdenken, of gewoon een plaats waar je tot rust kwam.
In het voorjaar zijn de bomen blijkbaar bij vergissing verdwenen, CD&V vraagt dan ook een snelle 
heraanplant van deze bomen zodat het kale karakter verdwijnt.

Sfeervolle begraafplaats maakt plaats 
voor een zielloze open vlakte


