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Vanuit Europa heeft België de doelstelling opgelegd gekregen om de rioleringsgraad 
sterk op te drijven met 2017 als deadline. De bedoeling hiervan is om het lozen van afval-
water in grachten en waterlopen te stoppen en zo bij te dragen tot een beter milieu. 
De beleidsploeg van Open VLD heeft van in het begin van de legislatuur gemikt op een 
verlenging van de deadline tot 2025 en daarom de rioleringswerken op de lange baan 
geschoven. 

Lees het hier, op pagina 4!

Rioleringen: 0 meter 
“beslist én gerealiseerd” in 6 jaar!
Beeweg bijna klaar, maar beslist in 2006
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Rioleringen: 0 meter “beslist 
én gerealiseerd” in 6 jaar!

Pas dit voorjaar zal de eerste straat, 
na heraanleg van de riolering, weer 
opengesteld worden: de Beeweg 
in Zaffelare. De principebeslissing 

voor de aanleg van deze riolering 
dateert al van de vorige legislatuur 
(in 2006)! Het gemeentebestuur ver-
wijst voor de vertraging graag naar 

de tijd die nodig was om de indivi-
duele aansluitingen te bestuderen en 
af  te spreken. Ze zou beter toege-
ven dat dit dossier stiefmoederlijk 
behandeld werd en af  en toe in de 
schuif  beland is. 
Ondertussen is eindelijk beslist om 
ook de Molenstraat en de Reiger-
straat van een gescheiden riolering 
te voorzien, wat al enkele jaren 
geleden had moeten gebeuren. Aan 
dit tempo zal de gemeente Lochristi 
nooit op tijd voldoen aan de Euro-
pese wetgeving.
Rioleringswerken vragen inderdaad 
een lange voorbereiding, maar als je 
daar niet op tijd mee start, schuift 
de realisatie alleen maar verder ach-
teruit. Afvalwater correct afvoeren 
en het milieu zo verbeteren bleek de 
afgelopen 6 jaar voor Open VLD 
dus niet prioritair!

Dirk Van Nieuwerburgh
Gemeenteraadslid

Vanuit Europa heeft België de doelstelling opgelegd 
gekregen om de rioleringsgraad sterk op te drijven met 
2017 als deadline. Maar de beleidsploeg van Open VLD 
heeft van in het begin van de legislatuur gemikt op een 
verlenging van de deadline tot 2025 en daarom de riole-
ringswerken op de lange baan geschoven. 

Filip Naudts laureaat van het Oranje ei
Fotograaf Filip Naudts kreeg tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van CD&V Lochristi het 
Oranje ei uit handen van OCMW-fractielei-
der Gunther Landuyt. 

Het is een erkenning voor mensen uit de gemeente die 
engagement opnemen en in dit geval Lochristi helpen 
op de‘kunst’kaart te zetten. Filip Naudts legde hier-
voor een gans parcours af  en mocht o.a. foto’s maken 
achter de schermen van het Vaticaan. Hij bracht ook 
heel wat kopstukken van CD&V voor de lens, van 
Herman Van Rompuy, Yves Leterme en Kris Peeters 
tot en met onze Mieke ‘van Beervelde’ Van Hecke. 
Als klap op de vuurpijl koos Lineart, de kunstbeurs 
bij uitstek, in 2011 een foto uit zijn reeks “La clé du 
boudoir” als campagnebeeld.

Gunther Landuyt, OCMW-fractievoorzitter
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Op de 6 jaar van deze legislatuur is 
de Open VLD-meerderheid er in 
geslaagd om 1 fietspad van 350 m 
lengte te beslissen en aan te leggen, 
namelijk langs Ter Poelen. Reeds 
in 2008, toen er gesproken werd 
over het fietspad langs de spoorweg 
om het station van Beervelde beter 
bereikbaar te maken, stelde CD&V 
in de gemeenteraad voor om dit ver-
bindingsfietspad te realiseren. Het 
duurde echter tot eind 2010 voor-
aleer de Open VLD-meerderheid 
inzag dat dit een goed voorstel was 
en het op de gemeenteraad werd 
goedgekeurd.
De principebeslissing over het 

fietspad in de Verleydonckstraat, een 
toch wel belangrijke fietsverbinding 
voor schoolgaande jeugd, is al geno-
men in 2006 (toen nog met CD&V). 
Gebrek aan interesse en daadkracht 
bij Open VLD heeft dit dossier op 
de lange baan geschoven, zodat nu 
nog steeds niet duidelijk is wanneer 
de werken kunnen starten. 
Ook een verlenging van het fiets-
pad in de Pauwstraat, een fietspad 
langs de Oude Veldstraat en het 
verharden van de verbinding van 
de Koedreef  naar de Dam werden 
niet aangepakt. Wel is Open VLD 
al 5 jaar bezig met voetweg 45, een 
betwistbare verbinding tussen Bos-

straat en Slagmanstraat in functie 
van het multifunctioneel complex 
Uyttenhove, dat er nog steeds niet 
is. 

Dirk Van Nieuwerburgh
Gemeenteraadslid

Dirk Van Nieuwerburgh, 
gemeenteraadslid en ge-
wezen afdelingsvoorzitter, 
werd unaniem aangeduid 
als lijsttrekker door het 
partijbestuur voor de vol-
gende gemeenteraads-
verkiezingen.

Fietspaden: 1 fietspad van 350 m 
“beslist en gerealiseerd” in 6 jaar!

In 2007 werden nog de fietspaden in de Voordestraat 
en de buurtweg tussen Pauwstraat en Beerveldse Baan 
opengesteld, maar deze beslissingen werden nog geno-
men in het vorige bestuur met CD&V.

Gemeenteraadsverkiezingen 
14 oktober 2012

Rita De Vylder, fractieleider in de ge-
meenteraad, komt op de tweede plaats 
en wordt gevolgd door Gunther Landuyt, 
fractieleider in het OCMW. Raadsleden 
Martine Van Waes en Steven Schoonjans 
volgen op de vierde en vijfde plaats. In de 
volgende edities zullen wij u informeren 
over de andere kandidaten op de lijst.

Rita De Vylder
Gemeenteraadslid

Gunther Landuyt
OCMW – raadslid

Martine van Waes
Gemeenteraadslid

Steven Schoonjans 
Gemeenteraadslid
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Tomas Legrand – 48 jaar
Vier jaar geleden kwam ik met mijn 
gezin in Lochristi wonen. We wer-
den aangetrokken door het groene 
woonklimaat op een boogscheut van 
Gent en hebben nog geen moment 
spijt gehad van onze verhuis. We 
hebben leuke buren en zijn al goed 
geïntegreerd. 
Als directielid van een Gentse 
hogeschool bouw ik mee aan een 
uitdagend hoger onderwijs project 
voor 12 000 studenten. Daarnaast 
ben ik als vrijwilliger actief  in het 
basis- en secundair onderwijs en in 
de gezondheidszorg.
Lochristi is geen centrumgemeente 
zoals bijvoorbeeld Eeklo of  Aalter, 
maar met 22 000 inwoners mogen 
we gerust spreken van een grotere 
populatie. Je mag dus verwachten 
dat Lochristi een toekomstgericht 
beleid voert, gericht op een moder-
ne en uitgebouwde dienstverlening 
voor haar inwoners. Tegelijk blijft 
Lochristi een aangename en groene 
gemeente. 
Als kandidaat-gemeenteraadslid wil 
ik meewerken aan een masterplan 
waarin een heldere gemeentelijke 
strategie voor de komende 10 jaar 
wordt uitgewerkt. Er is nog een 

lange weg te gaan op vlak van ver-
keer, gezinsbeleid, vrije tijd, cultuur 
en ouderenbeleid. Een langetermijn-
strategie wordt meer gedragen wan-
neer het door verschillende partijen 
wordt uitgewerkt. Ik hoop dan ook 
dat dit nieuwe toekomstplan zal 
worden opgesteld met de creatieve 
inbreng van verschillende partijen.
Voor een toekomstgerichte dienst-
verlenende gemeente!

Steven Van Caenegem 
– 22 jaar
Als student handelsingenieur aan de 
Universiteit Gent woon ik, samen 
met mijn zus en twee broers, bij 
mijn ouders in Zaffelare. In mijn 
vrije tijd ben ik animator bij de 
speelpleinwerking in Lochristi en af  
en toe kan je me vinden in de Lo-
dejo. Ik ben kandidaat voor CD&V 
om te ijveren voor een gemeente 
die rekening houdt met jongeren. 
Lochristi telt tal van jeugdverenigin-
gen waar de jeugd zich kan amuse-
ren en ontwikkelen. Het houdt onze 
gemeente levend en fris, ze maken 
jongeren ook ‘sterker’. De inzet 
van al die vrijwilligers verdient het 
respect van het gemeentebestuur. 
Te beginnen met goede jeugdloka-

len en een fuifzaal waar we ons niet 
altijd zorgen hoeven te maken over 
nachtlawaai.

Aurélie Den Hert – 20 jaar
Ik ben geboren, getogen en woon-
achtig in Lochristi. Momenteel volg 
ik het laatste jaar Accountancy-Fis-
caliteit aan de Arteveldehogeschool 
in Gent. Sommige lezers zullen 
waarschijnlijk wel mijn achternaam 
herkennen want ik ben de dochter 
van gemeenteraadslid Danny Den 
Hert. Ik ben sociaal geëngageerd 
in Lochristi en vind het geweldig 
om steeds met andere mensen in 
contact te komen. In mijn vrije tijd 
kan je me vaak op het voetbal van 
SK Lochristi vinden. Velen onder 
jullie zullen wel denken, zo een 
jong iemand en al in de politiek 
stappen. Wel, ik ben eigenlijk met 
politiek opgegroeid via mijn vader 
en misschien mede daardoor heeft 
de plaatselijke politiek mij altijd al 
geïnteresseerd. Waar ik mij vooral 
wil op focussen is het jeugd- en 
sportbeleid. Deze groepen moeten 
meer kansen krijgen in Lochristi. 
Met deze korte voorstelling weten 
jullie al iets meer over mij. Maar in 
de toekomst hoor en zie je zeker 
nog meer van mij. 

Nieuwe gezichten voor de gemeenteraad!
Een eerste groep van 3 kersverse aspirant-politici


