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iedereen inbegrepen

 De oplossing, die CD&V in 2006 voorstelde, 
nl. een sporthal naast het sportcomplex in 
de Bosdreef, had in deze legislatuur perfect 
gerealiseerd kunnen zijn. Bovendien leren 
voorbeelden uit nabije gemeenten zoals 
Laarne, Merelbeke en Destelbergen, dat zo’n 
sportcomplex een echte meerwaarde is voor 
de burger. Lochristi blijft duidelijk achter qua 
beschikbare oppervlakte voor binnenspor-
ten. Niet alleen de binnensporten, maar ook 
buitensport werd in Lochristi de laatste 6 jaar 
stiefmoederlijk behandeld. Tennisliefheb-

bers wachten al sinds het verdwijnen van de 
tennisterreinen aan de Boudewijnlaan op de 
aanleg van nieuwe terreinen. Onze voetbal-
ploegen (met een 500-tal jeugdspelers over 
de 3 ploegen in onze gemeente) kampen 
ook met plaatsgebrek. Ons voorstel om SV 
Zaffelare een kunstgrasveld te bezorgen, en 
zo de aanslepende terreinproblemen op te 
lossen, werd in 2008 afgeschoten door Open 
VLD. Ook op SK Lochristi in de Bosdreef  is 
het aantal beschikbare terreinen onvoldoende 
zodat het B-terrein de laatste 2 seizoenen al 

snel in een bedenkelijke staat was. De vele 
sportliefhebbers in onze gemeente zitten dus 
nog steeds met (g)een sportcomplex.

Dirk Van Nieuwerburgh
Gemeenteraadslid

Gunther Landuyt 
Fractievoorzitter OCMW-raad

Danny Den Hert 
Gemeenteraadslid

Bij de vorige gemeenteraadsverkie-
zingen waren Open VLD en CD&V 
het over 1 punt eens: Lochristi had 
nood aan een nieuwe sporthal! 
De vele binnensportclubs konden 
onvoldoende speeluren krijgen 
in de bestaande accommodaties. 
Open VLD koos echter voor een 
megalomaan project in Zeveneken. 
De bouwvergunning werd dan ook 
door de bevoegde instanties af-
gekeurd. We stellen tot onze spijt 
vast dat in 2012 nog in de verste 
verte geen sprake is van een nieuwe 
sporthal.
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In de eerste plaats denken wij 
aan een plek in de kerngemeen-
te. Ook in de deelgemeenten 
moet op termijn de nodige 
plaats voorzien worden om be-
scheiden culturele activiteiten 
en feesten mogelijk te maken. 

Het is hoog tijd dat er knopen 
worden doorgehakt. Een ge-
meente zoals Lochristi kan zich 
niet veroorloven om zijn inwo-
ners nog langer op hun honger 
te laten zitten!

CD&V Lochristi is van mening dat het 
complex Uyttenhove, mits een grondi-
ge renovatie, verder kan ingezet worden 
als evenementenhal. Op die manier 
kunnen de grote evenementen, zoals 
het eetfestijn t.v.v. Koester, en vele 
andere, in onze eigen gemeente blijven 
doorgaan!

Er moet de nodige aandacht geschon-
ken worden aan de voorzieningen voor 
traiteurs en catering. Daarnaast moet er 
geopteerd worden voor een flexibel tri-

bunesysteem om culturele voorstellin-
gen voor een groter publiek mogelijk te 
maken. Ook moeten er kleine ruimten 
met geluidswerende wanden en deuren 
worden ingepland die kunnen gebruikt 
worden als repetitielokalen voor lokale 
muziekgroepen. Want ook op vlak van 
infrastructuur voor cultuur en voor 
grote festijnen willen wij niet verder 
stilstaan, maar vooruitgaan !

Gunther Landuyt 
Fractievoorzitter OCMW-raad

Rita De Vylder 
Fractievoorzitter gemeenteraad

Dirk Van Nieuwerburgh 
Gemeenteraadslid

Martine Van Waes 
Gemeenteraadslid

Wil jij ook plaats voor Cultuur?

Geboren en getogen in Lochristi. Verliefd, 
verloofd, getrouwd met Anneken. Onze sa-
menwerkende vennootschap bracht 2 kin-
deren ter wereld. Amadeo (16) en Aurélie 
(20). Deze laatste vindt u eveneens op onze 
lijst. Ik werk als kantoormedewerker in het 
plaatselijke VDK-kantoor in de Koning 
Albertlaan, waar menig Lochristinaar van 
mijn diensten kan gebruik maken. Sinds 1 
januari 2007 ben ik gemeenteraadslid. 

In de raad probeer ik op een constructieve 
manier bij te dragen tot een beter Lochristi. 

Jammer genoeg moet ik vaststellen dat onze 
voorstellen door de meerderheid gewoon 
van tafel geveegd worden. Dat mijn voor-
stellen zich vooral in de sportieve sector si-
tueren, is voor velen geen verrassing. Ik ben 
ervan overtuigd dat een alleenheerschappij 
in de gemeenteraad een slechte zaak is 
voor de gemeente. Dat was waarschijnlijk 
vroeger ook zo en dat is vandaag zeker het 
geval. Een langetermijnvisie wordt immers 
meer gedragen wanneer het door meerdere 
partijen wordt uitgewerkt. Als kiezer weet 
u wat u te doen staat….Kleur gewoon 

opnieuw mijn BOLLEKEN.

Danny Den Hert

Danny Den Hert, 48 jaar

34 jaar gehuwd met Marleen Van Der Sypt 
en pa van 2 zonen, Jonas en Jeroen.
Fiere opa van Mirthe en Jente. Geboren als 
bloemistenzoon ben ik, samen met mijn 
echtgenote, een eigen bedrijf  gestart in de 
Lindestraat: azalea’s kweken is nog steeds 
mijn grootste passie. Ondertusssen baten 
we de bloemisterij uit samen met onze 
jongste zoon.
Sedert 1997 ben ik voorzitter van de Bloe-

mistengilde Zaffelare. In 2003 werd ik ook 
voorzitter van het Verbond van Bloemisten 
van het AVBS (Algemeen Verbond van 
de Belgische Sierteelt). Van 2007 tot 2009 
zetelde ik in de OCMW-raad van Lochristi. 
Sedert 2010 ben ik gemeenteraadslid. 
Land- en tuinbouw, natuur- en milieubeleid, 
ruimtelijke ordening en mobiliteit liggen me 
nauw aan het hart.

Marc Drieghe

Marc Drieghe, 56 jaar
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In 1980 zijn wij met ons gezin in Lochristi 
komen wonen. Eerst 3 jaar in Lobos en 
sinds begin 1984 in de Stationsstraat. 
Mijn echtgenoot Antoon De Muynck en 
ik hebben al meer dan 30 jaar een eigen 
verzekeringskantoor ERGO en de bank 
CENTEA. Wij hebben 2 zonen, Renaat en 
Jeroen en 2 kleinkinderen, Flor en Lowie. 
Wij zijn actief  in ondermeer het Wijkcomi-
té ’t Kasseitje, de wielertoeristenclub WTC 
Hyftespurters, KAV (nu FEMMA), 10 jaar 
koken op kamp met de Chiro, … én ik 
ben al sinds 2000 actief  binnen CD&V. De 
microbe voor politiek heb ik ook met de 
paplepel van thuis uit meegekregen. 

Mijn speerpunten: vrijwilligerswerk, vereni-
gingsleven, cultuur, mobiliteit, vergrijzing 
en dienstverlening voor groot-Lochristi. 
Een groeiende en bloeiende gemeente 
zoals Lochristi heeft dringend nood 
aan een duidelijke toekomstvisie. Deze 
uitdagingen moeten gedragen worden 
door een sterke ploeg waarin jong en oud, 
mannen en vrouwen, en liefst meerdere 
partijen, samen aan werken. Het belang van 
onze bevolking moet de belangen van de 
verschillende politieke partijen overstijgen. 
Samen-werken, inspraak van de bevol-
king en duidelijke communicatie zullen 
daarbij de grote sleutelwoorden zijn. Als 

kandidaat-gemeenteraadslid wil ik er 100 % 
voor gaan.

Patricia De Sutter

Patricia De Sutter, 55 jaar

Lochristi is een gemeente die ons altijd 
reeds boeide, des te meer sedert onze 
dochter met haar gezin in de Smalle 
Heerweg kwam wonen. In 2005 hebben 
wij dan ook, na 34 jaar, Gentbrugge 
verlaten om ons te vestigen in de 
nieuwe verkaveling “Duiventorenhof ”.
Ondertussen genieten mijn man en ik 
van ons rustpensioen en van de klein-
kinderen in de buurt.
Mijn beroepsloopbaan begon in 1966 
in het katholiek onderwijs als huishoud-
regentes in een nieuwe beginnende 
school, waar ik als vakbondsafgevaar-
digde van heel dichtbij kon meebouwen 

aan een gezonde, sfeervolle schoolge-
meenschap. Na 28 jaar moest de school 
sluiten wegens de veranderende wetge-
ving op het leerlingenaantal en kwam 
ik via outplacement in de zorgsector 
terecht. In de kliniek in Gentbrugge 
(Sint-Jozef) had ik het geluk een nieuwe 
facilitaire dienst te kunnen uitbouwen 
voor het ziekenhuis en het rustoord.
De waaier aan ervaringen die ik daar 
heb mogen opdoen wil ik graag ten 
dienste stellen van het hoge percentage 
senioren die Lochristi bevolken en voor 
allen waarvoor de “C” in CD&V in 
Lochristi, nog een betekenis heeft. 

Monique Steenhoudt

Monique Steenhoudt, 66 jaar

Geboren en getogen in Lochristi. 
Gemeenteraadslid sedert de fusie van 
gemeenten op 1 januari 1977, schepen 
van 1992 tot 2006. Een periode waarin 
er heel veel is gerealiseerd in onze 
gemeente.
Naast jaarlijks de aanleg van riolering 
en fietspaden werd ook het algemeen 
plan van aanleg voor onze gemeente 

goedgekeurd in 1994.Hiermee heb-
ben velen de gelegenheid gehad zich in 
Lochristi te kunnen vestigen. Toch wil-
len we het landelijk karakter van onze 
gemeente blijven behouden waar plaats 
blijft voor land- en tuinbouw.

Albert Van Nieuwerburgh

Albert Van Nieuwerburgh, 70 jaar 
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

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

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Geboren in Lochristi, woonachtig in 
Zaffelare, gehuwd en mama van 2 
zonen.
Lid van wijkcomité ‘De Vierweegse’ en 
reeds verschillende jaren actief  in het 
CD&V-bestuur, nu als afdelingssecre-
taris.
Na deelname aan de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2006, sinds vorig jaar lid 
van de OCMW-raad. Beroepshalve heb 
ik mijn eerste stappen als leerkracht 
gezet in het gewoon onderwijs en na 
2 jaar in het buitengewoon onderwijs 
als leerkracht en begeleider en mo-
menteel als directeur. Dagelijks mag ik 
getuige zijn van mensen die zich met 

een groot engagement en betrokken-
heid inzetten voor de ondersteuning en 
begeleiding van kinderen en jongeren 
om ze optimale kansen te geven tot 
integratie in de maatschappij. Van-
uit mijn beroepsbezigheid gaat mijn 
aandacht vooral naar mensen die om 
één of  andere reden en/of  beperking, 
het moeilijk hebben met de integratie 
in de maatschappij. Van daaruit wil ik 
bijdragen aan het doel dat alle mensen 
gelijke ontwikkelings- of  integratiekan-
sen krijgen.

Nadine Van de Sompel

Nadine Van de Sompel, 44 jaar


