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Grote uitdagingen samen aanpakken
De lente is terug van weggeweest en daar is ook de 
B. Belgium Tour weer. Er zijn veel wielerliefhebbers, 
maar willen zij deze ééndagskoers niet liever gratis in 
onze gemeente zien voorbijgaan? N-VA Lochristi vroeg 
al meermaals aan het gemeentebestuur om de volledi-
ge kostprijs van deze Tour van 2017 mee te  
delen. Hierop kwam nooit een antwoord, wel een 
mooie Belgische driekleur op de gemeentelijke website 
en een dure brochure in alle brievenbussen. 

Blijkbaar is er genoeg geld in Lochristi voor de marketing van 
een koers, maar niet voor degelijke fietspaden. N-VA Lochristi 
vraagt al langer voor investeringen in onze fietspaden, maar 
steeds zonder resultaat. Daarom stapte de N-VA naar minister 
van Mobiliteit Ben Weyts. Via zijn fietsinvesteringsplan wordt 
voor Lochristi de komende twee jaren een budget van 975 000 
euro voorzien voor de aanleg van fietspaden langs de N70 
(doortocht Zeveneken) en langs de N449 (van Zaffelare naar 
Beervelde).

Voor de N-VA is het duidelijk. De huidige Open Vld-meerder-
heid ligt niet wakker van de grote uitdagingen. Ze communi-
ceert telkens over een aantal bouwprojecten (Lokaal diensten-
centrum en politiekantoor). Allemaal projecten die al een aantal 
jaren in ons verkiezingsprogramma staan en die onder druk  
van de N-VA, veel te laat, gerealiseerd werden. 

Dit laat zich dan ook voelen. Volgens een recente peiling van  
de krant Het Nieuwsblad geven onze inwoners het gemeente- 
bestuur de laagste score (5 op 10) wat betreft de huidige  
sportinfrastructuur in onze gemeente. N-VA Lochristi vindt  
dat het hoog tijd is om onze inwoners de nieuwe sporthal te 
geven waar ze recht op hebben.

Met uw steun kunnen we dit realiseren. Blijf niet langs de zijlijn 
staan, schrijf je in als lid en zorg mee voor de verandering. N-VA 
Lochristi zal in de komende maanden haar visie geven om een 
nieuw en modern gemeentelijk beleid te realiseren en dat ook 
aan onze inwoners communiceren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

“De meerderheid ligt 
niet wakker van toe-
komstige uitdagingen. 
De N-VA wel en u ook. 
Met uw steun willen 
we zorgen voor de  
nodige verandering.” 
Voorzitter Rik Van Leemputten

Steak met ons mee!
ZONDAGMIDDAG

4 juni 2017
vanaf 12 uur  
(tot 14 uur)

Iedereen welkom in Zaffelare Dorp 47,  
zaal Kring Sint-Hubertus.

Volwassenen: 18 euro/kinderen tot 12 jaar:  
10 euro. *ook vegetarische schotel verkrijgbaar.

Breng gerust familie, vrienden en kennissen mee 
om samen met ons te genieten van een plezante 
en lekkere zondagmiddag. Uw aanwezigheid en 
steun betekenen veel voor onze lokale partij.

 Hoe inschrijven?
eva.paelinck@n-va.be of 0499/376 229
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Geslaagde nieuw-
jaarsreceptie
In januari had N-VA Lochristi haar jaarlijk-
se nieuwjaarsreceptie. Gastspreker dit jaar 
was fractievoorzitter van de Kamer, Peter 
De Roover. We wensen alle aanwezigen te 
bedanken voor hun komst en kijken alvast 
uit naar volgend jaar!

N-VA heeft een  voor 
Lochristi
Ook dit jaar was de Valentijnsactie van N-VA Lochristi 

een groot succes. Op Valentijnsdag hebben we weer veel 

mensen blij gemaakt met onze chocolaatjes.

Nieuw skatepark voor en door jongeren
Enkele weken terug kon u in de pers lezen dat het 
skatepark in de Koning Boudewijnlaan definitief 
gesloten is. Dat is een spijtige zaak. Een jonge, 
levendige gemeente als Lochristi heeft nood aan 
ruimte voor sport en spel. De N-VA stelt dan ook 
voor om van deze tegenvaller een opportuniteit te 
maken. Laat ons een echt hedendaags skatepark 
inplanten in plaats van ergens aftandse toestellen 
neer te poten.

Mogelijke locatie(s)
De N-VA heeft zelfs al de ideale locatie: in een grotere site voor 
buitensport in de Bosdreef of, als men zich zorgen maakt over 
het eventuele gebrek aan sociale controle, waarom niet op het 
vrijgekomen parkeerterrein naast het nieuwe politiekantoor. Op 
beide plaatsten is er ruimte voor een prachtig skatepark in beton 
en met de nodige variatie. 

Laat jongeren meedenken
Bovendien is het ontwerp van een nieuw skatepark een unieke 
gelegenheid om jongeren te laten meedenken. Laat ze het zelf 
uittekenen en inkleuren met bijvoorbeeld graffiti zodat naast 
ruimte voor buiten spelen en sporten, ook het sociale weefsel in 

Lochristi onder de jongeren wordt bevorderd. Een nieuw 
skatepark kan een project voor en door jongeren zijn, waar onze 
jeugd zijn hart en ziel in kwijt kan en over tien jaar nog trots op 
kan zijn.

 Dat het skatepark in de Koning Boudewijnlaan 
sluit is een tegenvaller, maar ook een opportuniteit. 
Er is nood aan een hedendaags skatepark. De N-VA 
wil daar werk van maken samen met de jongeren.
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Weerslag op mentale gezondheid
Recente studies tonen het rechtstreeks verband aan tussen de 
aanwezigheid van groen in uw leefomgeving en ziektes. Hoe 
meer groen in uw onmiddellijke omgeving, hoe minder u ziek 
wordt. 

De afwezigheid van groen heeft vooral een grote weerslag 
op onze geestelijke of mentale gezondheid. Groen in onze 
woonomgeving doet ons makkelijker herstellen van stress 
en mentale vermoeidheid. Denk aan alle burn-outs die veel 
mensen teisteren.

Nauwelijks groene zones
De aanwezigheid van openbaar groen nodigt ook uit om te 
bewegen en sociale contacten te leggen. Dit is belangrijk voor 
jong en oud. In Lochristi vindt men op dit moment – op enkele 
uitzonderingen na - nauwelijks nog publiek toegankelijk groen.  
De voorbije gemeentebesturen en zeker het huidige hebben, in 
hun race naar het wereldkampioenschap beton, nagelaten om 
openbaar groen in stand te houden.

Bouwgronden werden niet opgekocht om parken of aange-
name en veilige speelpleinen van te maken. Een netwerk van 
buurtwandelwegen is onvindbaar. N-VA Lochristi wil beter 
doen en zal in haar programma voor de volgende gemeente-
raadsverkiezingen een aantal concrete ideeën voorstellen.

Wist je dat ...
  Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts via het fietsinvesteringsplan in 2018 een bedrag van 375 000 euro vrijmaakt voor de 

aanleg van een fietspad aan de N70? En in 2018 en 2019 telkens een bedrag van 300 000 euro vrijmaakt voor onteigeningen voor 
het fietspad langsheen de N449?

  naarmate de plannen voor een multifunctioneel gebouw op de site Uyttenhove uitblijven het voorziene budget blijft oplopen? In 2007 
was het geraamd bedrag 3,7 miljoen euro. De uitgaven bedragen nu al meer dan 8,4 miljoen euro. 

  Open Vld in het meerjarenplan 2014-2019 (nog steeds) voor maar liefst 53,5 miljoen euro aan investeringen wil doen, terwijl de 
realiteit wel iets anders is? Er zijn (opnieuw) voor 9,19 miljoen euro investeringen doorgeschoven van 2016 naar 2017. In 2014 zijn er 
voor 5,56 miljoen euro aan investeringen gedaan. In 2015 voor 3,93 miljoen euro en in 2016 voor 5,9 miljoen euro. Concreet wil dat 
zeggen dat de meerderheid van 2017-2019 nog bijna 72 procent van de investeringen moet realiseren. Wie gelooft daar nog in?

  de verkeersveiligheid en mobiliteit een topprioriteit zou zijn, maar dat moet worden vastgesteld dat het budget voor 
mobiliteitsingrepen inclusief groenvoorzieningen niet is benut? Elk jaar wordt er 125 000 euro voorzien. In 2016 is een 
budget opgepot van 367 696 euro. Ook het budget voor fietssuggestiestroken wordt opgepot – tweejaarlijks 80 000 – 
tot 160 000 euro in 2016 om in 2017 80 000 euro te besparen.

N-VA ijvert  
voor meer 
openbaar groen

Misschien hebben vrienden of fa-
milieleden uit Beervelde, Zaffelare,  
Zeveneken of Hijfte u ook al  
gevraagd hoe het is in het stadscen-
trum van Lochristi. Lochristi wordt 
namelijk meer en meer een com-
pacte stad. Vrije percelen worden 
volgebouwd, verkeerswegen slibben 
dicht, grote baanwinkels komen op 
en er zijn steeds minder publiek toe-
gankelijke groene zones of parken. 
Vooral dat laatste is problematisch.



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

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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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