
De hele zomer lang kregen we da-
gelijks op TV het bewustwordings-
clipje van vzw Recupel te zien om ons 
AEEA gratis naar het recyclagepark te 
brengen. Mede naar aanleiding hier-
van, en na navraag bij vzw Recupel, 
agendeerde de CD&V-fractie op de 
gemeenteraad van 5 september een 
vervroegde aanpassing van het regle-
ment over deze aangevoerde fractie 
omdat een retributie van € 0,05 per kg 

witgoed (recycleerbaar afval) strijdig is 
met de aanvaardingsplicht. 
M.b.t. de andere fracties en het goed-
gekeurde reglement op de gemeente-
raad van september 2010 respecteren 
wij perfect de gemaakte afspraak, m.n. 
er komt een uitvoerige evaluatie na 
één jaar of  in januari 2012. Toch kon 
Open VLD deze kleine aanpassing 
niet aannemen, zgn. omdat de subsi-
dies voor het recyclagepark bij OVAM 

hierdoor in ’t gedrang zouden komen.  

Het kan niet dat wij voor witgoed 
of  afgedankte elektrische apparaten, 
waarvoor we reeds een recupelbij-
drage betaalden bij de aankoop, nog 
eens een retributie moeten betalen 
voor aflevering in het recyclagepark. 
Het feit dat de aanvaardingsplicht van 
AEEA in Lochristi verweven zit in 
de 500 kg gratis aan te voeren (niet-)
recycleerbaar afval, is allerminst cor-
rect maar behoort wel tot de lokale 
beslissingsbevoegdheid. Reden temeer 
om deze onjuistheid zo snel mogelijk 
ongedaan te maken! Hiermee is er ook 
nog geen oplossing voor professionele 
apparaten of  AEEA van bedrijven 
en zelfstandigen. Zij moeten immers 
vanaf  de eerste kg betalen! Volgens 
het gemeentelijk informatieblad van 
september 2011 worden in kringwin-
kel “De Cirkel” alle elektronische ap-
paraten aanvaard. Of  zij nu werken of  
niet want zij worden nagekeken door 
IDM. Op onze vraag of  dit dan ook 
betrekking heeft op bijvoorbeeld een 
met zekerheid afgedankte diepvriezer 
of  wasmachine, was het antwoord dat 
dit niet de bedoeling kan zijn van een 
kringwinkel. Het toestel moet nog 
herstelbaar zijn, wil men het naar de 
kringwinkel brengen. Onduidelijkheid 
troef  ! Het hoeft nochtans niet zo 
moeilijk te zijn om, met wat goede wil 
een foutje in een reglement recht te 
zetten. Maar wat baten kaars en bril… 

Steven Schoonjans 
gemeenteraadslid

lochristi.cdenv.be
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Don’t stop thinking about tomorrow

Aanvaardingsplicht van witgoed of afgedankte 
elektr(on)ische apparaten (AEEA) nog altijd niet gratis

U leest het goed, dit lijkt een contradictio in terminis. Maar 
toch blijft het gemeentebestuur halsstarrig bij hun mening, 
toch zeker tot januari 2012. Tot dan verandert er niets aan 
het retributiereglement van het recyclagepark, ook al is er 
vanaf 13 augustus 2005 aanvaardingsplicht AEEA of witgoed 
in alle Europese landen van zowel huishoudelijke als profes-
sionele apparaten. 
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Heraanleg Ruilare

Wij hadden een aantal bemer-
kingen bij dit voorstel waarbij de 
wegbreedte beperkt zou blijven tot 
slechts 5 m. Werd wel voldoende 
rekening gehouden met het gebruik 

door zwaar vervoer (vrachtwagens 
en landbouwvoertuigen) op deze 
weg? Zullen er net geen onveiligere 
situaties ontstaan bij het kruisen van 
dergelijk zwaar vervoer? Kan men 

een 50 km snelheids-
regime wel handhaven 

over een lengte van 
3 km zonder bijko-

mende maatregelen om 
de snelheid te beperken? 

In het verleden werd Ruilare 
bovendien als zone 70 vastge-

legd in het mobiliteitsplan, wat 
toch niet lichtzinnig gebeurd is. 

CD&V vond dat het schepencol-
lege te vroeg voor de zone 50 koos 
en vroeg dan ook om een grondige 
verdere studie van de keuze. Met ac-
tief  overleg met aangelanden en de 
politieke fracties zodat een welover-
wogen combinatie van verkeersvei-
ligheid en bereikbaarheid gemaakt 
kan worden. 
De Open VLD-meerderheid be-
loofde dat dit via uitgebreid overleg 
verder bekeken zal worden. Wij 
volgen dit dossier dan ook op de 
voet verder op! 

Rita De Vylder
CD&V fractievoorzitter

Op de gemeenteraad van 18 juli voegde CD&V een punt 
toe aan de agenda i.v.m de heraanleg van Ruilare ter 
gelegenheid van geplande rioleringswerken. Op het VOP 
was immers een wegprofiel voorgesteld dat gebaseerd 
was op een snelheidsregime van 50 km/u. Een wegpro-
fiel voor zone 70 zou niet realiseerbaar zijn binnen de 
breedte van het openbaar domein. In ieder geval zal een 
afgescheiden dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden 
aan de zuidkant van Ruilare. 

De nieuwe website www.cdenv-lo-
christi.be bevat naast het welkomst-
woord van de voorzitter, de voor-
stelling van de bestuursploeg en de 
mandatarissen, de visie van CD&V 
Lochristi ook een blok ‘heet van de 
naald’, waar alle bezoekers van de 
website naast de traditionele tussen-
komsten van de CD&V-mandataris-
sen in gemeente- en OCMW- raad, 
de meest actuele informatie kunnen 
vinden. De bedoeling is om zo open 
en transparant mogelijk te com-
municeren met het grote publiek. 
De website werd hiervoor een stuk 

interactiever gemaakt. Zo is het veel 
gemakkelijker om een reactie achter 
te laten en wordt er ook een koppe-
ling gemaakt met Facebook. Tot slot 
kom je via ‘links’ o.a. ook bij CD&V 
nationaal terecht en kan je via ‘word 
lid’ aansluiten bij de gezinspartij bij 
uitstek.

Gunther Landuyt OCMW-raadslid
Webmaster CD&V Lochristi

Heet van de naald

CD&V Lochristi heeft nieuwe website
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Fietspad Fazantenstraat-Bosdreef 
dringend aanpassen

Na 14 jaar nog altijd geen aanpassing 
bedrag waarderingsvergoeding aan verzorgers 

van personen met een handicap

De fietsers hebben geen zicht op 
het verkeer komende van Lobos en 
lopen het risico om bij het nemen 
van hun voorrang van rechts ze 
door voertuigen komende uit Lobos 
aangereden worden. 
Als directe oplossing voor dit pro-
bleem werd in het VOP van begin 
mei afgesproken met het gemeen-
tebestuur om het fietspad richting 
Bosdreef  al 50 m voor het kruis-
punt naar de andere kant van de 
Fazantenstraat te brengen zodat een 
veel overzichtelijkere verkeerssitu-

atie ontstaat. 
We zijn nu 4 maand verder en deze 
eenvoudige en effectieve ingreep is 
nog steeds niet gebeurd! CD&V is 
dan ook ten zeerste ontgoocheld in 

de trage aanpak van dit verkeersvei-
ligheidsprobleem.

Dirk Van Nieuwerburgh
CD&V- gemeenteraadslid

Op zich is dit een heel goede zaak! 
Toch heeft de CD&V-fractie zich 
onthouden aangezien de jaarlijkse 
waarderingsvergoedingen voor de 
mantelzorgers na 14 jaar (in 1997 
bedroegen deze reeds 4 000 BF en 
6 000 BF) niet werden opgetrokken 
tot een respectabel niveau van
€ 150 en € 200, zoals de GAPH 

(Gemeentelijke Adviesraad voor 
Personen met een Handicap) had 
geadviseerd. We stellen voor de 
zoveelste keer vast dat Open VLD 
voor deze groep zorgbehoevende 
mensen (en hun mantelzorgers) 
heel halsstarrig de vinger op de knip 
houdt in tegenstelling tot in vele 
andere beleidsdomeinen. Jammer! 
Meer info. omtrent de voorwaarden 
en vereiste attesten: Dienst Sociale 
Zaken, 09 326 88 00 of  via 
sociale.zaken@lochristi.be. 

Steven Schoonjans
Gemeenteraadslid

Al meerdere keren is op het 
VOP de verkeerssituatie in 
de Bosdreef aan bod ge-
komen. Over één punt zijn 
alle deelnemers daarbij het 
al lang eens: het kruispunt 
van de Fazantenstraat met 
de Bosdreef is zeer ver-
keersonveilig voor fietsers 
die uit de Fazantenstraat 
komen.

Op de gemeenteraad van 2 mei werd het reglement voor 
een waarderingsvergoeding aan verzorgers van personen 
met een handicap (alsook van zwaar zorgbehoevenden) 
geactualiseerd en aangepast aan de inmiddels gewijzig-
de vereiste attesten die hiervoor in aanmerking komen. 
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Word actief lid van CD&V Lochristi!

Wij zijn steeds op zoek naar mensen 
met zin voor initiatief, met verfris-
sende ideeën, met een visie op 
morgen. Vind je ook dat het anders 
en beter kan, blijf  niet aan de zijlijn 
staan maar gebruik uw stem, geef  
uw mening, discussieer en denk ac-
tief  mee over het beleid in uw buurt 
en in uw gemeente. Politiek moet 
zich in alle straten afspelen, concreet 
én voelbaar. Nergens anders bepa-
len de leden zo sterk de standpunten 
van hun partij als in CD&V. Maar 
het kan ook met actie zijn: je kan 
lid worden van ons bestuur, je kan 
meehelpen bij het verdelen van een 
folder, bij het zetten van een bord 
of  in stilte vrienden en buren over-
tuigen van ons verhaal. Elke dag 
zetten we onze politieke visie om in 
goed en betrouwbaar bestuur. We 
doen dat in onze authentieke oranje 
stijl: in overleg zoeken naar recht-

vaardige, haalbare oplossingen die 
de samenleving vooruithelpen. Durf  
de stap te zetten naar het (bestuurs)
lidmaatschap van CD&V. Hopelijk 
tot binnenkort!

Meer info: Geert Velghe
Voorzitter CD&V Lochristi

Tel 09 355 72 05
GSM 0472 59 17 82

geert.velghe@hotmail.be

Rita 
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Gemeenteraadslid
Fractievoorzitter
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