
Naar goede jaarlijkse gewoonte 
organiseert CD&V-Lochristi een 
Buurtfeest! 
Deze zal doorgaan op zondag 1 oktober 
vanaf 11u45 in de polyvalente zaal van 
Edugo Lochristi, Dorp-Oost 32. Wij nodigen 
u, uw familie en vrienden hierop graag uit.

We zorgen voor een aperitief, een buffet 
(met o.a. Vlaamse stoverij, Vol-au-vent en 
gebraiseerde visrolletjes) en een 
overheerlijk dessert.  Dit alles voor 20€/pp 
(10€/kind).

Wij zouden uw aanwezigheid heel hard op 
prijs stellen, mede ter ondersteuning van 
onze partijwerking. We maken er alvast 
een gezellig feest van!

Inschrijven kan via de bestuursleden of 
door een mail te sturen naar 
r i t a . d e v y l d e r @ l o c h r i s t i . b e     
(0474/32.52.24). 

Hartelijk welkom!

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
lochristi.cdenv.be
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Na een hopelijk deugddoende vakantie 
pikken we de draad weer op voor een 
nieuw werkjaar, waarin we met onze 
lokale CD&V-mandatarissen en 
bestuursleden op een positieve en 
constructieve wijze, maar evenzeer 
kritisch, vanuit de oppositie verder aan 
politiek wensen te doen. 

In dit krantje lees je o.a. hoe onze fractie 
in de OCMW-raad een positieve bijdrage 
leverde aan de realisatie van het Lokaal 
Dienstencentrum! Het weekend van 30 
sept. & 1 okt. betekent niet alleen 
openingsweekend van dit Lokaal 
Dienstencentrum en kermis in 
Lochristi… Op zondag 1 oktober 
organiseren wij ook onze jaarlijkse 
happening of Buurtfeest, een gezellige 
eetfestijn voor jong & oud in de 
polyvalente zaal van Edugo, waarop we 
jullie van harte welkom heten!

Met vriendelijke groeten,
Rita De Vylder
Voorzitter CD&V Lochristi 

Processie van Echternach in 
Zeveneken…

Opening Lokaal DienstenCentrum 
(LDC) Fazantenhof nu wel heel 
dichtbij!

Buurtfeest 1 oktober 2017

Aansluiting Persijzer – Leemstraat

HARTELIJK WELKOM OP ONS 
BUURTFEEST OP 1 OKTOBER!



De kwaliteitsauditor gaf negatief 
advies, waardoor er geen zicht 
meer is op de startdatum van de 
herinrichting dorpskom te 
Zeveneken...

Processie van Echternach 
in Zeveneken…
 -  Rita De Vylder, Gemeenteraadslid

Aansluiting Persijzer – 
Leemstraat

Op 29 juni brachten enkele 
gemeenteraadsleden een werfbezoek aan 
het Aquafinproject ‘Aansluiting Persijzer – 
Leemstraat’.

Voor de CD&V waren raadsleden Martine 
Van Waes en Rita De Vylder van de partij 
om, met aangepast schoeisel, werfhelm 
en fluohesje, de collector- en 
rioleringswerken van dichtbij te keuren.

Het wil maar niet vlotten in Zeveneken:
• Na 7 jaar  heeft het Vlaams departement 
Omgeving de gemeente een vergunning 
verleend om een multifunctioneel 
complex op de site Uyttenhove te 
realiseren, weliswaar in afgeslankte versie. 
De historiek hiervan is allen gekend, zodat 
hier zeker van een processie van 
Echternach gewag kan gemaakt worden.
 
• In Zevenekendorp heeft men, op mijn 
herhaaldelijke vraag in de gemeenteraad, 
het voetpad en de terrassen opgeknapt. 
Het was de bedoeling om dit in het vroege 
voorjaar te realiseren zodat we deze zomer 
veilig door het dorp konden wandelen en 
een gezellig terrasje konden doen, maar 
dit gebeurde met enkele maanden  
vertraging, ongelukkiglijk net rond het 
kermisweekend… 
 
• En maar best dat de voetpaden toch nog 
werden opgeknapt, want de heraanleg 
van Zevenekendorp lijkt nog maar eens op 
de lange baan te worden geschoven. De 

kwaliteitsauditor gaf negatief advies, 
waardoor er geen zicht meer is op de 
startdatum van de werken…
 
• Door de aanhoudende wegen- en 
rioleringswerken in Persijzer-Leemstraat, 
krijgen de bewoners van Ruilare al 
maandenlang te kampen met zware 
transporten. Door de slechte staat van het 
wegdek in Ruilare is het gedaver soms niet 
te harden. Een verlaging van de 
maxsnelheid naar 50 km/uur bracht 
weinig soelaas.
 
• Immers, door het uitstel van de heraanleg 
van de dorpskern, zullen ook de wegen- en 
rioleringswerken in Ruilare naar later 
worden opgeschoven… Het einde van 
deze tunnel is nog niet in zicht!

We hopen, samen met u, op een snelle 
opstart voor de werken in de dorpskern en 
een vlotte afwerking met betrokkenheid 
van de bewoners en de handelaars.
CD&V zal hier zeker op toezien! 

Een project waar -over partijgrenzen heen- 
jaren zeer hard en constructief aan gewerkt 
is, nadert zijn hoogtepunt! Het Lokaal 
DienstenCentrum ‘Fazantenhof’ opent op 
zaterdag 30 september 2017  zijn deuren!

De nood aan een dienstencentrum in onze 
gemeente is groot, zéér groot! De investering 
is dan ook meer dan ooit te verantwoorden. 
Dankzij   tussenkomsten van de CD&V fractie 
in de O.C.M.W. raad, is de Open VLD 
meerderheid overstag gegaan, en heeft mee 
gekozen voor het aanvragen van VIPA 
subsidies bij de Vlaamse Overheid. 
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen 
keurde het project goed, waardoor het 
O.C.M.W. van Lochristi een subsidie kreeg 
toegewezen van meer dan 600.000 euro! 

Het Fazantenhof zal een zeer toegankelijk 
‘huis’ zijn waar alle inwoners  elkaar kunnen 
ontmoeten en sociale contacten kunnen 
onderhouden en/of uitbouwen! 
Het -  rolstoeltoegankelijke - LDC zal elke 
werkdag geopend zijn van 9 u tot 17u (tijdens 
de lente en zomer tot 17u30) en naast een 
waaier aan sportieve, recreatieve en 
vormende activiteiten ook diensten 
aanbieden. Er zal ook een meld- en trefpunt 
voor mantelzorgers worden opgenomen.

In het restaurant zal iedereen tijdens de 
middag terecht kunnen voor een maaltijd en 
in de loungehoek kan er in een rustige 
omgeving bijgepraat of gelezen worden. In 
de cafetaria kan iedereen dan weer terecht 
voor een frisse pint, een koffie,… of ander 
lekkers. In de nieuw aangelegde groenzone 
zal er een functionele eye-catcher te vinden 
zijn, waar bezoekers in open lucht kunnen 
genieten van wat rust.

De activiteitenkalender is trouwens al 
behoorlijk gevuld met o.a. een maandelijkse 
pannenkoekenbak, kaartingen, Bingo, 
Scrabble, spelletjesnamiddagen , enz… 
De  activiteitenkalender kan geraadpleegd 
worden via de website van het O.C.M.W. 
Verder  zal er beroep kunnen gedaan worden 
op een gezondheidsconsult, kapper, 
boodschappenhulp, enz…Ook aan de 
verenigingen wordt er de mogelijkheid 
geboden om aan democratische prijzen 
moduleerbare vergaderzalen te huren. 

Wij nodigen jullie allemaal heel graag uit om 
tijdens het openingsweekend een bezoek te 
brengen aan deze architecturale parel en 
een kijkje te nemen in de nieuwe wondere 
wereld van het ‘Fazantenhof’!

Jongeren gezocht!

Ben jij jong, dynamisch  en zit je vol goede 
ideeën? Wil je graag actief meewerken in 
een gemotiveerd team? Laat dan van je 
horen!

Stuur een mailtje naar 
eliendeclercq24@gmail.com of naar 
ase.vandevijver@gmail.com  en kom ons 
CD&V-jongerenteam versterken!

OPENING LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
(LDC) FAZANTENHOF NU WEL HEEL 
DICHTBIJ!
 -  Gunther Landuyt, Fractievoorzitter O.C.M.W.
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