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V.U.: RIK VAN LEEMPUTTEN, EIKSTRAAT 25, 9080 LOCHRISTI

UITNODIGING
NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zondag 28 januari 2018 om 11 uur
Dorp West 134 (zaal Drankencentrale Nico en Kathy De Clercq)

Met als gastspreker: Jan JAMBON, vice-eerste minister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.
Gratis inkom + drankje + hapje. Iedereen van harte welkom.
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N-VA Lochristi wenst u allen een gezond en gelukkig nieuwjaar!
Uw OCMW-raadsleden

Al onze contactgegevens vindt u op www.n-va.be/lochristi

Rik Van Leemputten Koen Bieseman

Uw gemeenteraadsleden

Tom De Sutter Marc Bollaert Ivan Lybaert

Wouter Van den BroeckeEva Paelinck

N-VA Lochristi wenst 
u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Lochristi wenst u fijne feestdagen!
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Lokaal dienstencentrum 
ingehuldigd
Op 29 september 2017 werd het lokaal 
dienstencentrum (LDC) aan de Bosdreef 
officieel ingehuldigd. 
Mede dankzij N-VA-raadsleden Koen Bieseman en 
Rik Van Leemputten werd dit project tijdig, ruim in 
bouwvolume en binnen het budget gerealiseerd.

Voor alle verdere informatie kan u terecht bij onze 
raadsleden of op de site van het OCMW Lochristi.

Wist je dat ...
  de N-VA pleit voor het plaatsen van aparte PMD-vuilbakken 

aan sportaccommodatie om tot betere sorteerresultaten te 
komen? De vuilbakken voor restafval zitten immers vol met 
flesjes en blikjes van sportdranken die daar niet thuishoren.

  het prijskaartje voor het multifunctioneel gebouw op de 
site Uyttenhove blijft oplopen? In 2007 was het geraamd 
bedrag 3,7 miljoen euro. De geraamde uitgaven bedroegen 
in december 2016 al meer dan 8,4 miljoen euro. Maar geen 
nood: tegen oktober 2017 deed Open Vld er nog een schepje 
bovenop van 1,2 à 1,5 miljoen euro. Nog voor de eerste 
steenlegging staat de teller al op 10 miljoen euro. De nieuwe 
meerkost is niet gebudgetteerd in het meerjarenbeleidsplan 
2014-2019.

  de op stapel staande vergrijzing in Lochristi ook haar 
weerslag zal hebben op het sportbeleid? Niet verbazend 
als een hele generatie – drie legislaturen van 6 jaar – zit te 
wachten op aangepaste infrastructuur in overeenstemming 
met de noden van de bevolking.

  de N-VA als enige partij consequent heeft geweigerd om 
een loods aan te kopen waarvan stedenbouwkundige 
overtredingen niet worden vastgesteld en die slechts een 
uur voor de gemeenteraadszitting van 26 juni 2017 kon 
worden bezocht? De gegrondheid van de bezwaren van de 
N-VA over de overhaaste aankoop is bevestigd doordat het 
dossier op de gemeenteraad van 04 september 2017 voor 
onbepaalde tijd is uitgesteld voor een bodemonderzoek. De 
aankoopprijs van 1,2 miljoen euro is evenmin gebudgetteerd 
in het meerjarenbeleidsplan 2014-2019.

  het meerjarenbeleidsplan 2014-2019 van de meerderheid 
op dit ogenblik aldus een negatief saldo heeft van 2,5 tot 3 
miljoen euro aan nog niet in rekening gebrachte uitgaven? In 
2014, 2015 en 2016 zijn er respectievelijk voor 5,5 miljoen 
euro, 3,9 miljoen euro en 5,9 miljoen euro aan investeringen 
gedaan. Om maar iets te zeggen over de ordegrootte van de 
bijkomende financiële ruimte die moet worden gevonden.

  De meerderheid als zelfverklaard goede huisvader van de 
gemeentelijke financiën u dit pas na oktober 2018 zal 
uitleggen en de rekening presenteren…

  Raadsleden Koen Bieseman en Rik Van 
Leemputten in het dienstencentrum.

Meer weten over N-VA Lochristi?
 www.n-va.be/lochristi      N-VA Lochristi     

N-VA Lochristi wenst  
u een prettige Kerst!
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www.n-va.be/lochristi

  Wouter Van de Broecke neemt de 
plaats in van Els Van Caelenberg. Koen 
Bieseman blijft in de OCMW-raad.

Wouter Van den Broecke volgt Els Van 
Caelenberg op in de gemeenteraad
Els Van Caelenberg nam in de laatste gemeenteraad voor het zomerver-
lof afscheid als gemeenteraadslid. Een nieuwe en zwaardere professio-
nele opdracht binnen het Universitair Ziekenhuis Gent liet het voor Els 
alsmaar minder toe om politiek actief te zijn. Tijdelijk minder aanwezig 
zijn en taken doorgeven bleek niet genoeg. Els voelde zich daar niet goed 
bij, zowel ten aanzien van het afdelingsbestuur, de fractie als haar gezin.

Uit loyauteit en respect voor de kiezer wou 
Els de legislatuur nog volmaken. Na over-
leg met fractieleider Tom De Sutter heeft 
Els echter beslist om haar opvolger reeds 
meer ervaring te laten opdoen binnen de 
gemeenteraad in aanloop naar de verkie-
zingen van volgend jaar. 

OCMW-raadslid en lid van het vast 
bureau van het OCMW Koen Bieseman 
verkiest om zijn werk daar voort te zetten 
en geen carrousel aan verschuivingen te 
veroorzaken. De goede werking van de 

fracties binnen de gemeente- en OCMW-
raad wordt zo verzekerd.

Het is Wouter Van de Broecke, orthope-
disch chirurg en ondervoorzitter van de 
afdeling, die vanaf september 2017 het 
laatste jaar van de legislatuur zetelt als 
gemeenteraadslid. Tijdens de afwezig-
heid van gemeenteraadslid Eva Paelinck 
nam hij reeds tijdelijk over. Bedankt, Els, 
namens het bestuur en de fractie voor je 
inzet de voorbije jaren. En meteen veel 
succes gewenst aan Wouter.

Open dag nieuwbouw  
politiezone Puyenbroeck
Op zaterdag 28 oktober 2017 organiseerde de politie 
een open dag in haar nieuwe commissariaat in de 
Dekenijstraat. Meer dan 500 mensen namen eraan 
deel. 
Ze zagen met eigen ogen een van de topprioriteiten van de N-VA: 
een modern politiegebouw waarin alle personeelsleden worden 
samengebracht. De N-VA hielp het dossier te deblokkeren. Geen 
belastinggeld weggooien, maar investeren om als gemeente eige-
naar te worden van de site. Zo maakt de N-VA het verschil.

Een welgemeende proficiat aan korpschef Koen Van Poecke en 
CP Patrick Van De Voorde die samen met hun team, de aan-

nemer en de architecte dit prachtige resultaat neerzetten. De 
werking van de politiediensten zal er zeker beter van worden.

Woonzorgcentrum St-Pieter: eerst 
bijbouwen en daarna renoveren
N-VA Lochristi is voorstander om eerst een extra vleugel op de 
OCMW-site bij te bouwen en daarna de huidige kamers van het 
woonzorgcentrum een zeer grondige renovatiebeurt te geven en 
te vergroten. Op deze manier zal de overlast voor de bewoners en 
het personeel beperkt worden en komt de dagelijkse werking van 
het woonzorgcentrum niet in het gedrang. 

Het woonzorgcentrum WZC Sint-Pieter werd ruim 20 jaar geleden in gebruik genomen. Momenteel kunnen hedendaagse hulp-
middelen als hefrollators niet ten volle gebruikt worden omdat de huidige kamers veel te klein zijn. N-VA Lochristi gaat voor een 
grondige vernieuwing van de bewonerskamers. Dat komt niet alleen ten goede van de bewoners van het WZC, maar ook van het 
personeel. 



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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