
De heraanleg van de N70 en herinrichting van 
Zevenekendorp is ten vroegste voorzien voor 
2018. Ondertussen liggen de voetpaden in het 
dorp er erbarmelijk bij. Op onze vraag   
beloofde men dat dit begin 2017 zal hersteld 
worden! Na heraanleg zal de dorpskern 
groener ogen maar wel met minder 
parkeerplaatsen. Er zullen door de geplande 
sociale woningen op de site van oude pastorie 
en een deel van de aanpalende parking  ook 
in de Hoekstraat parkeerplaatsen ver-
dwijnen. Toen de parking onlangs tijdelijk 
werd afgesloten t.g.v. sluikstorting, waren er 
geen alternatieven om te parkeren. Hierbij 
was het eerste ongeval snel een feit. Dit is 

maar een voorsmaakje van de toekomst na 
de herinrichting… Inmiddels is de parking 
terug open gesteld na overleg tussen de 
gemeente en de kerkraad. 
Daarnaast zal door de realisatie van de 
sociale woningen eveneens een deel van de 
huidige speelzone voor de jeugd
(verenigingen) voor dubbel gebruik dienen. 
Na het verdwijnen van de jeugdlokalen en het 
speelterrein in en aan Uyttenhove door de 
nieuwe bouwplannen, betekent dit een 
nieuwe beknotting van de 
buitenspeelmogelijkheden voor de jeugd.
We volgen deze dossiers te Zeveneken verder 
op de voet voor jullie!

COLOFON
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Rita De Vylder
(ritadevylder@telenet.be)

Onze Website
lochristi.cdenv.be

in LOCHRISTI
Lochristi.cdenv.be
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Namens het voltallige CD&V-bestuur, 
wens ik jullie voor het nieuwe jaar veel 
geluk, een goede gezondheid en veel 
zonneschijn, zodat elke dag opnieuw 
een gelukkige dag mag zijn.

We hopen allen dat 2017 op sommige 
vlakken beter mag worden dan 2016: de 
Brexit, de verkiezingen in de VS,  de vele 
aanslagen en rampen moeten ons doen 
nadenken over de toekomst van ons en 
van onze kinderen.  Anderzijds zagen we 
op vele plaatsen spontane hulp tot 
stand komen met een versterking van 
het samenhorigheidsgevoel. Ik denk 
ook aan de  projecten  die tot stand 
kwamen door de vele vrijwilligers zoals 
de 4-urenloop t.v.v. 11.11.11 de Rode 
Neuzen Dag, Music for Life, en tal van 
lokale en bovenlokale initiatieven voor 
het goede doel. Laat ons vooral deze 
positieve zaken meenemen naar 2017.

Vriendelijke groeten,
Rita De Vylder
Voorzitter CD&V-Lochristi

Wij nodigen u uit naar onze 
nieuwjaarsreceptie op 27/01/17

Bouw Lokaal Dienstencentrum (LDC) 
MET subsidies!

Ombouw jeugdhuis Lodejo naar 
cultureel trefpunt voor Lochristi   

Zorgen over Zeveneken

Derde 
sinterklaasquiz 
was opnieuw een 
groot succes!

TOEKOMST ZEVENEKEN BAART ONS 
ZORGEN - RITA DE VYLDER



De constructieve samenwerking 
heeft nog meer als positief 
(financieel) gevolg dat het 
project uiteindelijk ook de VIPA 
subsidie kreeg toegewezen.

Na aandringen CD&V - Bouw 
Lokaal Dienstencentrum 
(LDC) MET subsidies! - Gunther 

Landuyt, Fractievoorzitter O.C.M.W.

De CD&V SENIOREN organiseren jaarlijks 
meerdere vergaderingen met telkens een 
eminente spreker.  Jaarlijks is er ook de 
Nieuwjaarsreceptie, gevolgd door een 
feestmaaltijd en gezellig samenzijn.
 
CD&V senioren Lochristi nodigen alle 
leden en vrienden uit op de 
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 20 januari 
om 11u30 in de Parochiale Kring te 
Beervelde. Tijdens de receptie is Ere-
senator Johan De Roo onze gastspreker. 
Meer info of inschrijven kan via één van de 
kernleden of de voorzitter, Jacques 
Audenaert (09/3550858 of 
j.audenaert@skynet.be). 
Van harte welkom!

De contouren van het gebouw waar het 
Lokaal Dienstencentrum zal in gehuisvest 
worden, op de hoek van de Bosdreef en de 
Fazantenstraat, krijgt stilaan vorm. Op het 
moment van dit schrijven zit alles op 
schema zodat het LDC tegen de zomer van 
volgend jaar zijn deuren zal kunnen 
openen. 

Het gebouw an sich zal alvast een 
architecturaal pareltje zijn dat op het 
gelijkvloers rond een centrale 
ontmoetingsruimte onder meer een 
ontvangstbalie, restaurant, fietsherstel-
plaats en enkele kantoren zal 
onderbrengen. Buiten worden meerdere 
terrassen en een petanquebaan voorzien, 
boven zijn dan weer de multifunctionele 
vergader-ruimtes ondergebracht. 

Vanuit onze fractie blijven wij constructief 
meewerken en uiteraard ook toezien op de 
concrete invulling van de ‘diensten’ die in 
het LDC zullen worden aangeboden! Een 
praktisch en mooi ogend gebouw is één 

zaak, de optimale invulling die voldoet aan 
de noden van onze inwoners een andere 
zaak!

De constructieve samenwerking heeft nog 
meer als positief (financieel) gevolg dat het 
project uiteindelijk ook de VIPA subsidie 
kreeg toegewezen. In één van de eerste 
werkgroep vergaderingen in 2011 hebben 
wij heel zwaar ingezet om de Open VLD 
meerderheid ervan te overtuigen om in de 
opmaak van een zorg strategisch plan te 
voorzien, waardoor we een aanvraag 
konden indienen voor bovengemelde 
subsidies. Het heeft wat voeten in de aarde 
gehad, maar op vandaag dus met het 
gekende positief gevolg! Van de totale 
kostprijs van het project wordt maar liefst 
600.000 euro gesubsidieerd! Een win-win 
situatie voor de gemeente, het O.C.M.W. en 
de Lootse belastingbetaler, u en ik dus! 
Voor onze fractie alvast het duidelijke 
bewijs dat samenwerken loont!

Op de GR van 29.08.2015 werd het 
ontwerpplan voor het nieuwe 
Lodejogebouw besproken en goedgekeurd. 
CD&V heeft ingestemd met dit plan, omdat 
we in ons verkiezingsprogramma van 2012 
ook al voorstelden om het Lodejogebouw 
om te vormen tot een gebouw voor bredere 
culturele activiteiten in het centrum van 
Lochristi.

Er komt naast een apart gedeelte, exclusief 
voor het jeugdhuis, ook enorm veel extra 
ruimte die voor bredere culturele 
activiteiten kan gebruikt worden. Enerzijds 
komen er repetitielokalen in de kelder die 
muziekgroepen moet toelaten om te 
repeteren zonder geluidshinder voor de 
buren. Anderzijds komt er achteraan een 
grote zaal voor culturele activiteiten: fuiven 
voor jongeren, toneelvoorstellingen, 
muziekoptredens, enz. die door onze 
(jeugd)verenigingen georganiseerd 
worden. In deze zaal komt een wegklapbare 
tribune. Vooraan in het gebouw zullen ook 2 
vergaderzalen voorzien worden, die 
opnieuw gebruikt kunnen worden door 
onze verenigingen.

Daarnaast behoudt Lodejo ook een eigen 
ruimte in het gebouw voor de werking van 

het jeugdhuis.

Aan de toegankelijkheid voor minder-
validen is ook gedacht door het plaatsen van 
een lift tussen voor-en achtergedeelte. 
Wij zien in ieder geval uit naar deze 
verbouwing, maar hebben toen wel 2 
kritische vragen gesteld:
1. Onderzoek ook nieuwe faciliteiten voor 
jeugdhuis De Beeste in Zaffelare, die nu ook 
regelmatig problemen hebben met de 
buren. Daar is geen onmiddellijk antwoord 
op gekomen. We volgen dit verder op in de 
plannen voor 2017 en 2018.
2. Zorg voor een tijdelijk onderkomen voor 
jeugdhuis Lodejo tijdens de werken én ook 
voor de Wereldwinkel. Officieel hebben we 
nog geen info hierover, maar De Kring in de 
Dekenijstraat is een optie die nog in beperkte 
mate bestaat voor Lodejo. De Wereldwinkel 
verhuist naar het huis naast de 
Kringloopwinkel.
Het technisch dossier, dat de basis is voor het 
indienen van offertes, is echter nog niet voor 
bespreking en goedkeuring op de 
gemeenteraad voorgelegd.

Natuurlijk blijven we dit dossier op de voet 
volgen.

Elien De Clercq vervangt Aurelie Den Hert  

als OCMW-raadslid

In 2017 zal er een wissel zijn van CD&V-
mandatarissen: Aurélie Den Hert, reeds 4 
jaar OCMW-raadslid, verhuist naar 
Wachtebeke waar we haar een mooie 
toekomst wensen. Haar mandaat zal 
worden overgenomen door Elien De 
Clercq. Zij zal  samen met fractievoorzitter 
Gunther Landuyt onze CD&V-fractie 
vertegenwoordigen in de OCMW-raad. 
Aurélie bedanken we voor haar inzet en 
betrokkenheid in de OCMW-raad en parti-
jwerking. Elien wensen we veel succes bij 
de start van haar nieuw mandaat!

OMBOUW JEUGDHUIS LODEJO NAAR 
CULTUREEL TREFPUNT VOOR 
LOCHRISTI   
- Dirk Van Nieuwerburgh, fractievoorzitter gemeenteraad




