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Stuwend origineel of meedrijvend kopie?Samen klinken op 
het nieuwe jaar!

 

N-VA Lochristi heet iedereen 
van harte welkom om samen te 
klinken op het nieuwe jaar. De 
inkom is gratis en we voorzien 
een welkomstdrankje.

Gastspreker is fractievoorzitter  
in de Kamer van Volksvertegen-
woordigers (federaal parlement), 
Peter De Roover.

Maandag 
9 januari

Om 20 uur

Drankencentrale  

Nico en Kathy De Clercq

Dorp West 134

Lochristi

Het einde van het jaar is in zicht en daarom wens ik alle bewoners van Lochristi 
een gezond, veilig en vreugdevol 2017. Ook dit jaar hebben onze mandatarissen en 
bestuursleden het beste van zich gegeven in onze lokale politiek. Wij blijven op een 
constructieve manier oppositie voeren en stuwen zo de Open Vld-meerderheid in de 
gemeenteraad én de OCMW-raad naar een beleid waar N-VA Lochristi al vele jaren 
voor ijvert.

Enkele voorbeelden:

• De verbeteringswerken aan de gemeenteschool Beervelde en een openbare functie geven 
aan de pastorie in Beervelde stonden al in het N-VA-verkiezingsprogramma van 2012

• Het deblokkeren van het dossier voor de bouw van het nieuwe politiekantoor in de 
Dekenijstraat (zie bladzijde 2)

• De eis tot volledige benutting van de bouwruimte voor het lokaal dienstencentrum in 
de Bosdreef (zie bladzijde 3)

• De waarschuwing en voorspelling van het Uyttenhove-drama en nieuwe voorstellen 
om tot een oplossing te komen

Het is steeds de bedoeling geweest van N-VA Lochristi om in onze gemeente te investeren 
en niet het gemeentelijk budget, zoals vele jaren gebeurde bij het huidig gemeentebestuur, 
renteloos en zonder visie op een rekening te laten staan.

“De grote investeringsprojecten die nu in onze gemeente zichtbaar zijn, kwamen mede tot stand door de duidelijke visie en inbreng van de N-VA.” 
Voorzitter  
Rik Van Leemputten

Tijdens de verkiezingen in 2014 stemde 30 
procent van onze inwoners op de N-VA 
en we waren daarmee de grootste partij in 
Lochristi. Met uw steun is het onze ambitie 
om N-VA Lochristi te laten deelnemen aan 
het gemeentelijk bestuur, omdat de uitda-
gingen die op ons afkomen te groot zijn 
om aan de volstrekte meerderheid van één 
partij over te laten.

Politiezone Puyenbroeck in de steigers p. 2 Lokaal dienstencentrum opent in september 2017 p. 3
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Nieuws uit de gemeenteraad
• Raadslid Ivan Lybaert vraagt om het verkeersplateau uit de plannen voor de 

Persijzerstraat te schrappen en te vervangen door een wegversmalling om lawaai-
hinder te vermijden voor de rechtstreeks omwonenden. Er werd niet op zijn vraag 
ingegaan. 

• Ivan stelde in de gemeenteraad opnieuw het gebrek aan informatie en communi-
catie over de windmolens in het Skaldenpark voor de inwoners van Hijfte aan de 
kaak. 

• Raadslid Els Van Caelenberg blijft de gebrekkige opvolging van de brandveilig-
heid van de zogenaamde Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI’s) aan de kaak 
stellen. Veiligheid is belangrijk in Lochristi, maar niet overal evenveel.  

• De wateroverlast en de opdracht van de polder Moervaart en Zuidlede bij het 
reinigen van de waterlopen roept vragen op bij raadslid Marc Bollaert. Nadat hij 
herhaaldelijk heeft aangedrongen, is ondertussen wel werk gemaakt van onder 
meer nieuwe klascontainers voor de gemeenteschool in Beervelde.

Fractieleider gemeenteraad Tom De Sutter

Politiezone Puyen-
broeck in de steigers
Eén van de topprioriteiten van de N-VA: 
een modern politiegebouw waarin alle 
personeelsleden worden samengebracht. 
De werken schieten goed op. De N-VA 
heeft de oplossing aangereikt om het 
dossier te deblokkeren na jaren van 
immobilisme. Geen belastinggeld weg-
geven, maar investeren om als gemeente 
eigenaar te worden van de site. Zo maakt 
de N-VA het verschil.

Publieke groene long 
in centrum Lochristi
De burgemeester zou dit idee gelanceerd 
hebben, maar de N-VA geeft graag de juiste 
feiten. Zo kan men in het N-VA-verkiezings-
programma van 2012 het volgende lezen: 
“Kwaliteitsvolle welzijns- en vrijetijdsvoor-
zieningen - (...) De site rond de kerk en de 
dekenij in Lochristi kan een toegankelijker 
openbaar karakter krijgen. De omvang van 
de site en haar centrale ligging bieden diverse 
kansen. (...) elk van deze locaties biedt de 
mogelijkheid om een groene long te creëren 
in het centrum. Deze pistes blijven aan de 
pastorijen een openbare functie geven.”
Het origineel blijft altijd beter dan de kopie. 
Stap voor stap? De N-VA is twee stappen 
vooruit…

Tijd om mobiliteit in dorpskern  
aan te pakken
Naar aanleiding van het nieuwbouwproject Jeugdhuis Lodejo liet de gemeente 
een mobiliteitsstudie uitvoeren. De studie geeft de objectieve parkeerbehoefte 
weer in het centrum en bevat ook een aantal voorstellen die de doorstroming 
verbeteren van het verkeer in het centrum. De N-VA kaartte het mobiliteitspro-
bleem in het centrum al jaren geleden aan. Wij stellen het gemeentebestuur dan 
ook voor om snel werk te maken van volgende voorstellen:

• Het uitstulpen van de bushaltes in het centrum. Studies van onder andere De 
Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer tonen aan dat dergelijke haltes de door-
stroming niet vertragen, maar zelfs versnellen. Naast vlotter verkeer creëert dit 
ook ruimte voor een grotere fietsenstalling voor reizigers van de lijn én bezoe-
kers van de zaken in de dorpskern. 

• Een duidelijk parkeerbeleid in het centrum: duidelijke parkeervakken op 
plaatsen en het verwijderen van de lage paaltjes die niet logisch opgesteld zijn en 
bovendien vaak niet goed zichtbaar zijn voor de autobestuurder.

• Gebruik van de parking in de Koning Boudewijnlaan bij evenementen in het 
centrum, zoals al vermeld stond in het N-VA-verkiezingsprogramma van 2012. 
Bezoekers kunnen duidelijk richting de parking gestuurd worden door middel 
van bewegwijzering. Gemeenteraadslid Eva Paelinck
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Kunstenfestival  
Ambrosiana was  
schot in de roos
Felicitaties aan de initiatiefnemers, 
creatievelingen en vele helpende 
handen voor de organisatie van Am-
brosiana, het kunstenfestival dat eind 
augustus 2016 heeft plaatsgevonden. 
Ambrosiana mag wat N-VA betreft nog 
vaak worden georganiseerd. De maat-
schappelijke meerwaarde is veel groter 
dan de participatie als startplaats in 
de Ronde van België. Ambrosiana is 
namelijk in de eerste plaats van en 
voor Lochristinaren. Nostalgie wordt 
gecombineerd met het creatieve talent 
van de toekomst. De appreciatie voor 
het vele werk van de technische dienst 
was zeker een opsteker!

Lokaal dienstencentrum opent in september 2017
Mede dankzij N-VA Lochristi zal het lo-
kaal dienstencentrum op de OCMW-site 
in de Bosdreef in september 2017 een feit 
zijn. De N-VA zette haar schouders onder 
dit bouwproject, Rik Van Leemputten 
en Koen Bieseman drukten hun stem-
pel op dit dossier in de werkgroep en de 
raad. Het lokaal dienstencentrum zal een 
ontmoetingsplaats worden tussen jong en 

minder jong. Alle inwoners van onze ge-
meente kunnen binnenkort genieten van 
een gezellig cafetaria-restaurant, terrassen 
en een comfortabele zithoek.

Op de eerste verdieping zijn er twee mul-
tifunctionele zalen van elk 100 m2, die in 
twee of drie kleinere zalen kunnen gesplitst 
worden. Eén zaal zal akoestisch worden 

ingekleed zodat er muziek- en andere cultu-
rele voorstellingen kunnen plaatsvinden.

Het is de verdienste geweest van de N-VA 
om het gebouw gelijkvloers zo ruim 
mogelijk te laten bouwen op deze unieke 
locatie. Ook hebben we aangedrongen 
(zonder grote meerkost) op een bijkomend 
derde zaaltje op de eerste verdieping.

Al onze contactgegevens vindt u op www.n-va.be/lochristi
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 N-VA Lochristi wenst u allen een gezond en gelukkig nieuwjaar!
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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