
Verkeersveiligheid aan 
de schoolpoort los je niet 
op met (op)lapwerk. 
(Deel 2)

Ter hoogte van de gemeentelijke basisschool 
is er iets meer ruimte. Er is de 
parkeergelegenheid ter hoogte van het 
kerkhof, en er is een voor de schoolbus 
gereserveerde parkeerruimte. Aan de 
parkeergelegenheid ter hoogte van het 
kerkhof is er echter geen degelijk voetpad 
voorzien, waardoor de vele voetgangers 
tussen de geparkeerde wagens en de rijbaan 
lopen. Iets wat op zich weer gevaarlijke 
situaties oplevert wanneer een wagen 
achteruit de parkeerplaats wenst te verlaten. 

Kortom, het fietspad in de Kloosterstraat 
werd vernieuwd, en de huidige beleidsploeg 
zal zich ongetwijfeld op de borst kloppen dat 
men hiermee de veiligheid aan de 
schoolpoorten in Beervelde heeft verbeterd. 
Het was echter niet meer dan wat oplapwerk. 
Men heeft slechts één van de vele problemen 
opgelost. 

Met een meer doordachte aanpak en 
planning van deze werken had veel meer 
mogelijk geweest.

Peter Pycke
Ik ben Peter Pycke, wonende te Ruilare , gehuwd met  Steven De Cock en al ongeveer een 
6 jaar actief bestuurslid van CD&V-Lochristi.
Ik ben werkzaam in de school Technigo te Aalst waar ik les geef aan toekomstige kappers.
Het verenigings- en sociaal goed leven in Lochristi zijn zaken die mij nauw aan het hart liggen.

Luc Bergmans
Ik ben gehuwd met An Wulteputte en we  hebben 
samen een zoontje van 6 j Raúl. Ik woon in het 
Persijzer te Zaffelare en ben tewerkgesteld bij 
Eandis alwaar ik vakbondsafgevaardigde ben. 
Voorts ben ik bestuurslid van het  ACV  in 
Zaffelare en Groot-Lochristi en lid van het 
oudercomité van de Wegwijzer.

Anne De Wilde
Ik ben Anne De Wilde, gehuwd met Geert Van 
Daele  en heb 4 kinderen en 8 kleinkinderen.   
 Ik was steeds werkzaam in het lager onderwijs, 
meer bepaald BO in Wetteren, later taak- en 
zorgklas in Zeveneken en Lochristi. 
Verder ben ik vooral begaan met gezinnen, 
ouderen en mobiliteit van deze mensen.

Anita Van Peteghem
Ik ben Anita Van Peteghem en woon in Zaffelare. 
Ik ben afkomstig van Beervelde. 
 Ik was er jarenlang actief in de jeugdbeweging 
(chiro) en in de sport (volleybal en voetbal).

KENNISMAKING MET 
ENKELE NIEUWE 
KANDIDATEN...

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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

in Lochristi
lochristi.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Lochristi jaargang 18 - April 2018

Beste inwoner, 
Met onze CD&V-ploeg maken we volop 
werk van ons verkiezingsprogramma 
waarmee we voor “de weg vooruit” 
kiezen . Waar de huidige meerderheids-
ploeg (te) weinig oog voor heeft, zullen 
wij voor ijveren… Dit gaat o.a. over 
degelijke openbare toiletten, tot het 
verbeteren van de mobiliteit en de 
veiligheid langsheen de N70. Maar 
CD&V ijvert voor zoveel meer… 
In deze WIJ-krant lichten we al een tipje 
van de sluier op m.b.t. enkele van onze 
ideeën, onze mensen…
Rita De Vylder, CD&V-voorzitter

Debatavond N70     
20 april (zie p.2 en 4)
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Bergmans, Anne De Wilde, Anita Van Peteghem



Er moest snel gehandeld worden, want we 
hadden slechts enkele dagen de tijd. De 
volgende avond werkte JONG CD&V samen 
met KSA Zeveneken om alle bezwaren op 
papier te zetten, met een bezwaren-
document van 4 pagina’s als resultaat. 
Ondertussen bracht de jeugdraad ook een 
advies uit naar het gemeentebestuur, dat in 
zulke dossiers de inspraak van jeugd-
verenigingen niet over het hoofd mag  zien.

Begrijp ons niet verkeerd, wij zijn voorstander 
van betaalbare woningen voor iedereen. Wij 
hebben de GECORO een voorstel gedaan om 
het terrein te herbekijken en dit sociale 
appartementsblok op deze site te 
herlocaliseren.  

Een voorstel waarbij iedereen wint en er geen 
verliezers zijn!

Zo wordt die baksteen in de maag misschien 
opnieuw een spreekwoordelijk gezegde waar 
iedereen van droomt. 

We zijn allemaal bekend met het 
spreekwoord "een baksteen in de 
maag hebben". 

Er lag wel degelijk een baksteen op de maag 
bij de hoofdleiding van KSA Zeveneken, 
wanneer ze van een bezorgde buur de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de site 
rond de pastorijwoning, in handen kregen. 
Deze baksteen ging zichzelf niet verteren. 

Niet enkel de zone rond de pastorijwoning 
wordt ingekleurd als woonzone voor 
meergezinswoningen, maar ook het 
volledige speelterrein met bijhorende 
gebouwen van KSA Zeveneken en de parking. 
PANIEK! Gingen hun terreinen verdwijnen? 

Mocht overal gebouwd worden? Hoezo de 
bezwarentermijn is reeds verstreken? 
Kunnen we dan niets meer doen? 

JONG CD&V stelde voor om deze vraag op de 
jeugdraad te brengen aan  Sandro Di Nunzio, 
schepen van jeugd. We waren goed 
voorbereid, dankzij wat extra informatie en 
documentatie die we uit een betrouwbare 
bron mochten ontvangen. 
Het werd een intens gesprek tussen  de  
schepen van jeugd, KSA Zeveneken, de 
jeugdconsulent en Ase Van de Vijver van JONG 
CD&V. Uiteindelijk werd de toelating gegeven 
om nog na de indieningsdatum een bezwaar 
in te dienen op het RUP. 
(lees verder hieronder)

Mobiliteit is een hot item, nationaal én in 
Lochristi. Op dat vlak zijn er steeds meer 
knelpunten in onze mooie gemeente. 
Knelpunten die niet opgelost raken, of blijven 
aanslepen. Denk maar aan een leefbare 
doorsteek van Zeveneken, het ontbreken van 
een uitgekiend fietsplan, chaotische 
schoolomgevingen, spitsfiles in Beervelde en 
Lochristi, moeilijke verkeersdoorstroming 
naar de grotere winkels.

Kijken we bijvoorbeeld eens naar de N70 
richting Gent. Zowel in de avondspits als in de 
ochtendspits is het er aanschuiven. En op 
winkelmomenten is het al helemaal een 
dichtgeslibde flessenhals. De N70 is stilaan de 
doorn in het oog van Lochristi, en de 
dagelijkse irritatie van onze burgers. Hoog tijd 
dus voor actie !

CD&V maakt er een punt van eindelijk 
beweging (letterlijk en figuurlijk) te krijgen in 
dit dossier. Want alomvattende oplossingen 
zijn mogelijk. Doordachte plannen kunnen de 
knoop ontwarren. Nog langer afwachten leidt 
tot een hartinfarct voor de buurt. Gigantisch 
tijdverlies voor elke pendelaar. Fietsen is 
vooralsnog geen veilig alternatief. De 
aantrekkelijkheid van de winkels degradeert, 
de klant haakt af. En al die stilstaande wagens 
zijn ook niet erg milieuvriendelijk.

Samen met jou willen WIJ op onderzoek gaan 
naar mogelijkheden. Wat is vooreerst de 
stand van zaken in het dossier, en wat zijn de 
vooruitzichten? Kunnen we de vele 
problemen in kaart brengen, en oplossingen 
bedenken? Want vele deelprobleempjes 
stapelen zich en op tot een onontwarbaar 
kluwen.

We zijn ons bewust dat er vele aspecten 
meespelen. De vele baanwinkels zijn steeds 
moeilijker bereikbaar. Fietsveiligheid is ver te 
zoeken. De riolering is aan vernieuwing toe. 
Zijstraten worden sluipwegen.  Parallelle 
wegen worden al even onveilig. Met de 
geplande uitbreiding van de KMO-zone aan 
Volvo wordt de Smalle Heerweg geknipt. Het 
afrittencomplex aan de R4 is overbelast. De 
impact op onze schoolgaande jeugd, 
pendelende buren, winkeliers en 
toeleveranciers, èn de leefbaarheid van 
Lochristi komt steeds meer onder druk.

Samen met de Lochristinaar willen we 
interactief op zoek gaan naar de weg vooruit. 
WIJ organiseren een infoavond, waar u in 
overleg kan gaan met specialisten terzake. 
Het rapport van de avond neemt CD&V mee 
in de kiescampagne en in het komende 
beleid, maar zullen we in elk geval aangrijpen 
om bij de juiste instanties de druk op te voeren 
en jouw stem te laten horen.

N70 – UITWEG OF STROP 
VOOR LOCHRISTI ?

• Dirk Van 
Nieuwerburgh, 
Fractievoorzitter 
gemeenteraad

•   Kristof De Clercq,
bestuurslid

2

Kom mee debatteren op 20 april & 
laat ook jouw stem horen!  (zie pg 4)

BAKSTEEN IN DE MAAG 
- Ase Van de Vijver,  JONG CD&V

Verkeersveiligheid aan de 
schoolpoort los je niet op 
met (op)lapwerk.
-Koen Van Landeghem, bestuurslid

Iedereen die zijn/haar kinderen ’s morgens 
naar de schoolpoort brengt en ze ’s avonds 
weer gaat ophalen zal het beamen: 
verkeersveiligheid aan de schoolpoort is 
belangrijk! Als voorbeeld voor hoe de huidige 
meerderheid omgaat met verkeersveiligheid 
aan de schoolpoort wil ik graag de toestand 
in Beervelde nader bekijken. In de 
Kloosterstraat bevinden zich zowel “De 
Sprankel” als een afdeling van de 
gemeentelijke basisschool. 

In 2017 werden door de huidige beleidsploeg 
verbeterwerken uitgevoerd aan het fietspad 
van deze straat. Dit was echter enkel een 
oplossing voor één van de vele problemen 
met verkeersveiligheid in en rond deze 
scholen. 

Ter hoogte van “De Sprankel” is er amper 
parkeergelegenheid die naam waardig. Ook 
voor de schoolbus is er geen plaats voorzien. 
Op de drukste uren is het laveren tussen de 
geparkeerde wagens, schoolbus, en in twee 
richtingen rijdend autoverkeer. Hierbij wordt 
dagelijks het fietspad misbruikt door auto’s 
omdat er anders geen doorkomen mogelijk 
is en alles onherroepelijk zou vastlopen. Wie 
dagelijks aan deze school passeert beseft dat 
met de huidige situatie een ongeluk vroeg of 
laat kan gebeuren. 

(lees verder op pagina 4)
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