
360 - een engelse skateterm die gebruikt 
wordt wanneer je een 360 graden draai 
neemt met je skateboard. 
Een toepasselijke term voor wat de voorbije 
jaren gebeurde met het skatepark van 
Lochristi. In 2011 werden de Lootse skaters 
erkend door de bouw van een skatepark in de 
Koning Boudewijnlaan. Slechts 2 maanden 
later stroomden de geluidsoverlastklachten 
binnen. In 2015 besliste de rechtbank van 
eerste aanleg het skatepark te sluiten .  
Hierop heeft de jeugddienst van Lochristi 
goed ingespeeld door een werkgroep skate 
op te richten die 2 voorlopige locaties vond: 
de speelplaats van de gemeentelijke 

basisschool en jeugdhuis Lodejo.
Op 27 maart 2017 kwam het tot een 
definitieve sluiting van het skatepark. 
Opnieuw blijven de jongeren strijden voor 
hun erkenning en organiseerden op 21 mei 
opnieuw Skate 4 Lo.Hiermee willen ze laten 
zien dat skaten in Lochristi leeft en een eigen 
plek verdient. 

 Als we rondom kijken, zien we de skateparken 
uit de grond rijzen. Ook in Lochristi moet er 
opnieuw op zoek gegaan worden naar een 
nieuwe ruimte voor skaters. CD&V wil dit 
probleem zo snel mogelijk  oplossen en zetten 
dit alvast op onze agenda. 

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:
lochirsti.cdenv.be

in LOCHRISTI
Lochristi.cdenv.be
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Met de zomervakantie voor de deur, 
komen we toch even uit de dagelijkse 
sleur...
In dit ‘Wij-blad’ geven we jullie  wat meer 
inzicht over onze standpunten bij 
enkele actuele dossiers. Met de 
verkiezingen van 2018 in het vizier 
werken we zoals steeds kritisch, maar 
constructief verder mee aan 
verschillende projecten.
Er staan in onze gemeente nog enkele 
projecten op stapel, maar het weze 
duidelijk dat er nog heel veel werk aan 
de winkel is om te voldoen aan de 
noden van een steeds aangroeiende 
bevolking. 
Wie wenst mee te werken zich wenst 
aan te sluiten bij onze partijwerking kan 
zich via onze mandatarissen en 
bestuursleden steeds melden.
Vanwege de ganse ploeg wensen we je 
veel leesplezier en een deugddoende 
vakantieperiode! 
Vriendelijke groeten,
Rita De Vylder  
Voorzitter CD&V-Lochristi 

Nog steeds geen (volwaardige) 
tennisterreinen...

Nieuwe functie voor stationsgebouw 
Beervelde

Maak kennis met de CD&V senioren

360

Nog werk aan 
infrastructuur voor 
buitensporten...

360 
- ASE VAN DE VIJVER 



De loopomloop is geopend aan 
de sportterreinen in de Bosdreef, 
maar van tennissen is nog altijd 
geen sprake.

NOG STEEDS GEEN 
(VOLWAARDIGE) 
TENNISTERREINEN....

-  Danny Den Hert, Gemeenteraadslid

MAAK KENNIS MET DE  
CD&V-SENIOREN
CD&V-Senioren is een erkende ouderen- 
vereniging in Lochristi. Ze hebben zitting 
in de “ouderenadviesraad“ en proberen 
op een constructieve wijze het 
ouderenbeleid  te beïnvloeden. 
Met een dynamische kerngroep en met 
de steun van het afdelingsbestuur en onze 
mandatarissen ijveren we naar een 
jaarwerking met diverse activiteiten die 
alle domeinen van onze samenleving 
bekijkt vanuit de invalshoek van de 
senioren. 
Ons jaarprogramma omvat gewoonlijk 
een zestal activiteiten:

Even de feiten op een rijtje : 
2009: De twee tennisterreinen in de 
Boudewijnlaan moeten plaats maken 
voor de noodzakelijke gebouwen van de 
kleuterschool. De Open VLD meerderheid 
belooft om deze zo snel mogelijk te 
vervangen.
Mei 2014: Van  extra  tennisterreinen geen 
enkel spoor. CD&V dient op de 
gemeenteraad toegevoegd punt in om de 
1 of 2 bestaande tennisterreinen te 
renoveren in de Langenakkerlaan. Open 
VLD gaat hier niet op in omdat ze in de 
Langenakkerlaan liever een buurtpleintje 
wilt en een budget voorzien is voor 2 
tennisterreinen in de site Bosdreef.
2017: De loopomloop is geopend aan de 
sportterreinen in de Bosdreef, maar van 
tennissen is nog altijd geen sprake.
Start to tennis is een succes. Maar na 10 

lessen staat de vrije, onafhankelijke, niet 
gebonden tennisser in de kou. 
De stap naar de tennisclub is voor 
sommigen daarna te groot. Een openbaar 
terrein zou de ideale tussenstap zijn om 
daarna de prachtige tennissport in 
clubverband te beoefenen.
In het zomerseizoen speel ik ongeveer 20 
tennistornooien verspreid over de hele 
provincie. Meermaals loopt het sportkwijl 
over mijn kin bij het betreden van de 
prachtige tennisinfrastructuur. Ook blijkt  
er ondertussen uit een artikel in de krant   
dat de inwoners slechts een 5/10 geven 
voor het aanbod aan buitensporten in de 
gemeente. 

CD&V blijft dus aandringen op de snelle 
realisatie van openbare tennisterreinen in 
onze gemeente! 

Beervelde eind 2008: Het stationsgebouw 
in Beervelde is op dit moment enkel in 
gebruik als opslagplaats en heeft geen 
nieuwe functie gekregen bij de heropening 
van de stopplaats. 
Het ACV van Lochristi heeft al meerdere 
acties op poten gezet om aan te kaarten dat 
het stationsgebouw een herbestemming 
moet krijgen. De laatste was nog op 20.04 
aan het station. 

CD&V heeft dit initiatief steeds ondersteund 
en daarom hebben we op de gemeenteraad 
van 24 april een toegevoegd punt ingediend 
om de situatie van dit gebouw verder onder 
de aandacht te brengen. 
Wij stelden voor om met de NMBS 
gesprekken aan te knopen om dit gebouw 
aan te kopen en ,als dit niet kan, tenminste 
een akkoord te bereiken om het gebouw te 
renoveren en ter beschikking te stellen van 
de gemeente. 

Daarna kan dit gebouw benut worden voor 
activiteiten die het gebruik van het station 
en de verplaatsing er naar toe met de fiets 
versterken. 
 

De stopplaats kent immers een steeds groter 
succes, mede door de snelle fietsverbinding 
die naast de spoorweg gerealiseerd is langs 
beide zijden van het station.

De Open VLD meerderheid wou geen 
verbintenis aangaan op de gemeenteraad 
en wilde enkel een vage belofte maken om 
dit bij de NMBS aan te kaarten bij 
overlegvergaderingen. 

CD&V  Lochristi vindt dit echter onvoldoende 
en dringt daarom aan om hier echt werk van 
te maken.

Jacques Audenaert, voorzitter cd&v senioren

j.audenaert@skynet.be

Enerzijds nodigen we een gastspreker uit 
over een boeiend thema. Anderzijds 
maken we een uitstap. Ook houden we 
jaarlijks een nieuwjaarsbijeenkomst met 
receptie waar een gekend politicus een 
nieuwjaarsbrief brengt. 
We wensen hierbij een warme oproep te 
doen aan de jonge senioren om kennis te 
maken en aan te sluiten. Heb je interesse 
in onze werking? Geef een seintje en u 
ontvangt een uitnodiging!

Van harte welkom & vriendelijke groeten!

Foto van het enige openbaar tennisterrein in de Langenakkerlaan, dringend aan vernieuwing toe.

NIEUWE FUNCTIE VOOR 
STATIONSGEBOUW BEERVELDE
-  Dirk Van Nieuwerburgh, fractievoorzitter gemeenteraad
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