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Samen de WIJste weg vooruit

Beste Lochristinaar,

De verkiezingen komen stilaan in zicht en als lijsttrekker voor CD&V 

stel ik u graag in deze WIJ-krant onze mensen voor. Het is een 

zeer dynamische en gevarieerde ploeg, bestaande uit één voor 

één sterk geëngageerde mensen: een groep jongeren van Zetel 

28, waarvan je op de laatste pagina hun verhaal kan lezen, een 

vertegenwoordiging van onze senioren, de gevestigde waarden 

binnen de partij en last but not least heel veel nieuw bloed!

We willen na de verkiezingen graag deel uitmaken van het beleid. 

Wij pleiten daarom om een andere weg in te slaan. Wij zetten volop 

in op een actief betrokken beleid, waarbij alle burgers van 

Lochristi de kans krijgen om deel te nemen aan de uitwerking van 

projecten in onze gemeente. De WIJ in onze slogan staat dan ook 

voor het actief betrekken van de burgers. Onze programmapunten 

geven richtingen en doelstellingen aan die we willen bereiken in 

Lochristi. De invulling hiervan echter wordt mee bepaald door en in 

samenspraak met onze burgers. Op deze manier worden zij mede 

eigenaar van hun beleid. CD&V zet de krijtlijnen uit, samen 

geven we er kleur aan. 

Dit zijn onze thema’s die wij voor de verkiezingen naar voor schuiven: 

een zorgzaam Lochristi waar iedereen mee is, een vernieuwd 

mobiliteitsbeleid met visie waar de zwakke weggebruiker een 

belangrijke rol krijgt, een meer leefbaar en groener Lochristi, een ruim 

en toekomstgericht buitensportbeleid, een positief geïntegreerd 

jeugdbeleid, belangrijke uitbreiding van de cultuurmogelijkheden 

én actieve ondersteuning van lokale ondernemers.

Hiermee willen we een eerst tip van de sluier oplichten i.v.m. 

ons verkiezingsprogramma. Het spreekt voor zich dat we de 

krijtlijnen verder uit zetten en de komende 3 maanden met meer 

gedetailleerde voorstellen naar buiten zullen komen, want WIJ willen 

SAMEN met de WIJste weg vooruit!

We wensen jullie een heel deugddoende zomervakantie toe en 

hopen elkaar tijdens de campagneperiode eens te ontmoeten!

Vriendelijke groeten,

Rita De Vylder

Lijsttrekker CD&V
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Een zetel extra in de gemeenteraad 
voor kinderen en jongeren. 
In 2018 kreeg Jong CD&V een nieuwe boost door de aansluiting van nieuwe leden uit Lochristi. We merken 
vaak dat politiek jongeren afschrikt, we kozen er dan ook voor om de naam van onze jongerengroep aan 
te passen. De nieuwe naam blijft gelinkt aan een politieke achtergrond, maar is minder uitgesproken. 
Waarom we voor ‘Zetel 28’ kozen, heeft alles te maken met wat wij voor de jeugd van Lochristi willen 
betekenen. Zetel 28 is een knipoog naar de 27 zetels in de gemeenteraad van Lochristi. We zijn een 
figuurlijke zetel die de belangen van kinderen en jongeren bewaakt en deze op de agenda plaats vanuit 
de oppositie. We zijn ervan overtuigd dat de stem van elk kind en elke jongere moet weerklinken in alle 
beleidsdomeinen. Van vrije tijd, mobiliteit, patrimonium, tot welzijn en zoveel meer. Dit programmapunt 
vormt de basis voor alle andere beleidsdoelstellingen en is van toepassing op iedere doelgroep. Sven 
Maes: “Wij willen kinderen en jongeren een stem geven, zodat zij hun noden kunnen uitspreken en wij hun 
belangen kunnen verdedigen.“

Lochristi, een 
kindvriendelijke 
gemeente

Een kindvriendelijke gemeente - Dé primaire doel-
stelling die wij voor ogen hebben binnen ons pro-
gramma voor kinderen en jongeren in Lochristi. Een 
kindvriendelijke gemeente ben je wanneer je binnen 
ieder beleidsdomein, project of dossier de reflex 
hebt om dit vanuit een kinderbril te bekijken. Waar 
nodig gaan we kinderen en jongeren actief betrek-
ken bij de opstart, beslissing en uitwerking van het 
project, bijvoorbeeld bij: de uitwerking van buurt-
pleintjes, het ontwikkelen van een fuifbeleid, het ac-
tiever betrekken en bevragen van adviesraden, …
Ase Van de Vijver: “Uit mijn ervaring als professio-
neel jeugdwerker in een andere gemeente, weet ik dat 
het ook anders kan! Jeugdwerk is mijn passie, partici-
patie mijn middel, kindvriendelijkheid mijn doel.”

Ruimte voor kinderen, jeugd en jongerencul-
tuur - Sara De Meyer: “Als hoofdleidster van KSA 
Zeveneken weet ik als geen ander hoe belangrijk 
ruimte voor een jeugdwerking is. Na he slopen van 
Uyttenhove, waar 2 van onze lokalen waren, wordt 
in de toekomst een deel van onze speelweide in-
genomen door een appartementsblok. Ik pleit voor 
meer ruimte voor jeugdwerk.” Er is nood aan ruim-
te om: te sporten, te spelen, veilig naar school te 
gaan, te fuiven, te skaten… Maar ook ruimte om 
jezelf te zijn en je stem te laten horen. Wij geven 
antwoord aan die nood door het opbouwen van: 
een fuifpunt, waar jongeren begeleid worden door 
een fuifexpert;  fysieke fuifruimtes binnen de ver-
schillende deelgemeenten; een nieuw gebeton-
neerd skatepark; extra ruimte voor cultuur educa-
tie en goed onderhouden, hygiënische en veilige 
jeugdwerklokalen. Hans Floré: “Door mijn ervaring 
binnen vele Lootse jeugdverenigingen weet ik hoe 
moeilijk het is om als jeugd gehoord te worden. We 
willen daarom de kinderen en jongeren de fysieke en 
sociale ruimte geven die zij nodig hebben.”

Het wij-gevoel vergroten - Binnen de diversiteit 
van kinderen en jongeren in onze gemeente, wil-
len we het wij-gevoel vergroten door aandacht te 
hebben voor alle kinderen en jongeren. Dit door 
het kortingstarief voor maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen verder uit te werken en bekend te maken 
binnen het vrijetijdsaanbod. Hanne Schoonjans: 
“Door het WIJ-verhaal, waarin de zorg voor elkaar en 
vooral voor de zwaksten in onze maatschappij cen-
traal staat, voel ik mij sterk aangesproken. Ik heb mij 
daarom geëngageerd en aangesloten bij ‘Zetel 28’ 
om te ijveren voor kansen voor iedereen en in het bij-
zonder voor kinderen en jongeren die om financiële 
of  andere redenen er niet kunnen bij horen.“ 
Samen de ondersteuning aan vereniging verder 
uitbouwen die zich engageren om de diversiteit 
binnen hun werking te vergroten. Jesse Van de 
Vijver: “Als toekomstige orthopedagoge, sta ik naast 
de kinderen, voor diversiteit en achter inclusie.“

Dit waren kort en bondig de speerpunten voor het 
jeugdprogramma van CD&V Lochristi.
De uitgebreide versie zal u ontdekken tijdens de 
verkiezingscampagne. Zelf nog ideetjes of aanvul-
lingen? Aarzel niet om ons hiervan op de hoogte 
te brengen.  

Ase Van de Vijver
ase.vandevijver@gmail.com

Sven

Ase

Sara

Hans

Hanne

Jesse

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)
Onze website: lochristi.cdenv.be

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
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