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(0) Voorwoord

Op 14 oktober beslist U wie de komende zes jaar uw gemeente zal besturen. Zoals
steeds zullen zij het Vlaams Belang uitsluiten. Zoals steeds. Maar de thema’s waar het
Vlaams Belang voor staat zijn actueler dan ooit.
Vlaanderen blijft opdraaien voor de PS-staat. Het bedisselde akkoord maakt hier
hoegenaamd geen einde aan. Integendeel.
Ieder jaar stromen tienduizenden vreemdelingen naar hier. Nee, (nog) niet naar
Lochristi, maar de gevolgen van de witte stadsvlucht uit Gent zijn wél voelbaar tot in
Lochristi.
Intussen beschouwen Oost-Europese criminele bendes onze huizen als supermarkten.
De woninginbraken nemen jaarlijks met 30% toe. Ook Lochristi ontsnapt niet aan deze
trend.
Het Vlaams Belang is in de eerste plaats dé Vlaams-nationale oppositiepartij bij uitstek,
óók op het gemeentelijk vlak. “The duty of the opposition is to oppose”, of de taak van
de oppositie is oppositie voeren, dat is de Britse filosofie ter zake. Het Vlaams Belang
zou zich daar kunnen toe beperken. Maar dat doet het niet. Naast keihard oppositie
voeren, oefent het Vlaams Belang controle uit op de handel en wandel van het
schepencollege en de intercommunales. Het herinnert deze absolute meerderheid
telkens weer aan de gedane verkiezingsbeloften, zoals de beloofde sport- en
vrijetijdsaccommodatie (dossier Uyttenhove) en ook de belofte om de gemeentelijke
belastingdruk niet te verhogen (ingevoerde BOT).
Voor- en tegenstanders erkennen dat het Vlaams Belang zijn opdracht in de
gemeenteraad naar behoren vervult. Het Vlaams Belang doet dan ook constructieve
voorstellen, die niet altijd op dezelfde persaandacht kunnen rekenen als andere
voorstellen.
Uiteraard is niet alles kommer en kwel. Er zijn ook mooie realisaties zoals de pastorie
van Zaffelare, de uitgebreide bib en de nieuwe kleuterschool. Het is evenwel niet de
taak van de oppositie om dat in de verf te zetten. Met een efficiënte communicatie zou
het gemeentebestuur daar trouwens zelf in moeten slagen.
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Uw alternatief!
Het Vlaams Belang brengt met dit gemeentelijk verkiezingsprogramma een volwaardig
alternatief voor een nieuw en krachtdadig beleid voor onze gemeente. Vragen of
suggesties zijn steeds welkom? U vindt onze contactgegevens hieronder.
Kies daarom veilig op 14 oktober. Veilig omdat wij geen taboes uit de weg gaan. Veilig
omdat wij niet gebonden zijn aan allerlei zuilorganisaties die de kosten van hun
blunders laten betalen met uw centen. Veilig omdat wij enkel beloven Uw stem te laten
klinken in de raadzaal. En vooral veilig omdat het Vlaams Belang niet zit te wachten op
zes jaar wedde voor burgemeester en schepenen.

Daniël De Knijf
Daniel.DeKnijf@telenet.be
voorzitter Vlaams Belang Lochristi

Guy Burssens
Guy.Burssens@telenet.be
lijsttrekker Vlaams Belang Lochristi
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(1) Thuis zijn in Lochristi

De Vlaamse democratie moet kunnen bouwen op sterke en goed bestuurde Vlaamse
steden en gemeenten. Deze steden en gemeenten zijn in het Vlaamse verleden steeds
een belangrijk ankerpunt geweest van ons verlangen naar vrijheid. Zij zijn zeker de
bouwstenen van het Vlaamse ‘huis’, maar zolang dat ‘huis’ niet af is, zijn zij zeker ook
stapstenen naar de onafhankelijkheid van de republiek Vlaanderen. Vlaamse
zakelijkheid en goed bestuur moeten afrekenen met Belgische spilzucht en
vriendjespolitiek.
Lochristi is en blijft een Vlaamse gemeente en zou dat moeten uitstralen ook. Alle
communicatie van het gemeentebestuur dient dan ook in het Nederlands te
gebeuren.
We kiezen voor een Nederlandstalig en Vlaams straatbeeld. De naamgeving van
nieuwe infrastructuur moet met dit uitgangspunt gekozen worden.
De 11 juliviering mag verder groeien naar een feest met meer volkse beleving. Het
zangfeest was een stap in de goede richting. Maar uiteraard hoort ook een strijdbare
Vlaamse boodschap thuis op deze viering. Er moet bovendien meer inspanning komen
voor een betere aankondiging en om de bevolking meer te laten participeren. Het
gemeentebestuur moet ook alle inwoners aanmoedigen op die dag hun huizen met een
leeuwenvlag te versieren.
Ondernemen moet kunnen in een Vlaamse en zelfbewuste stad of gemeente. Een
mooie geste is een jaarlijkse prijs voor bedrijven, handelszaken en horecabedrijven
die een (originele) Nederlandstalige naam voor hun bedrijf kozen.
.
Het Vlaams Belang eist dat elke nieuwkomer die hier wenst te blijven, zich aanpast
in onze Lootse gemeenschap. Wie werkelijk wil integreren, want dat is natuurlijk een
allereerste vereiste, moet bereid zijn daarvoor zélf de nodige inspanningen te leveren.
Het aanleren van onze taal is daar één van. Het deelnemen aan ons rijke culturele en
verenigingsleven is ook een goede stap tot integratie.
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Het Vlaams Belang verzet zich tegen prestige-evenementen zoals prinsbezoeken en
grootschalige wielerkoersen (Ronde van België) die voor het gros van de werkende
bevolking geen meerwaarde bieden, wel integendeel. Bovendien hypothekeren deze
evenementen de normale werking van de gemeentediensten en belemmeren ze het al
zo moeizame verkeer in de dorpskern van Lochristi.

Onze voorstellen
●
●
●
●

alle communicatie van het gemeentebestuur in het Nederlands
een Nederlandstalig en Vlaams straatbeeld
herwaardering 11 juliviering
jaarlijkse prijs voor ondernemers met een (originele) Nederlandstalige
bedrijfsnaam
● nieuwkomers die hier wensen te blijven, dienen zich aan te passen in de Lootse
gemeenschap
● geen prestige-evenementen met belastinggeld
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(2) Veiligheid voor alles

Een goed veiligheidsbeleid moet in de eerste plaats gericht zijn op het voorkomen van
criminaliteit. Het hoog aantal criminele feiten in onze samenleving kent voor een groot
deel zijn oorzaak in de vervaging van het normbesef: een gebrek aan normen en
waarden leidt ertoe dat sommigen sneller geneigd zijn tot crimineel gedrag. Het Vlaams
Belang pleit in dit verband voor een morele herijking en doet beroep op de
verantwoordelijkheid van iedereen.
Zo wil het Vlaams Belang in de eerste plaats het gezin herwaarderen. Het gezin is dé
opvoedende factor bij uitstek in de samenleving. Een warme en stabiele thuisbasis is de
beste garantie voor een goede opvoeding en een dam tegen mogelijke ontsporingen.
De gezinnen, het onderwijs en jeugdbewegingen moeten niet alleen aandacht hebben
voor prestaties, maar ook voor het meegeven van waarden als verantwoordelijkheid,
respect en solidariteit. Ook de overheid moet die waarden uitdragen en de burgerzin
stimuleren.
Camera’s waar nodig. Waar burgerzin en sociale controle tekortschieten, kan
camerabewaking op openbare plaatsen een nuttige aanvullende rol spelen. Uiteraard
moet een Big Brother-maatschappij vermeden worden en dient omzichtig met het
beeldmateriaal te worden omgesprongen. Maar het spreekt voor zich dat camera’s een
belangrijk ontradend effect hebben ten aanzien van criminaliteit én in sterke mate
kunnen bijdragen tot de opheldering van misdrijven. Het Vlaams Belang steunt dan ook
ten volle de plaatsing van camera’s in buurten waar veel volk komt, waar veel criminele
feiten gepleegd worden en waar sprake is van overlast.
Subsidiëring en sensibilisering van Synthetisch DNA (een systeem dat uw
waardevolle bezittingen onzichtbaar uniek merkt en oplicht onder UV-licht) op goederen
zodat die gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd.
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Voor het Vlaams Belang blijft er ook in de toekomst een bijzonder belangrijke
preventieve en proactieve rol weggelegd voor de wijkagent. Hij moet bovenal een
zichtbaar centraal aanspreekpunt zijn voor de burger in de fase waarin kleine
overlastproblemen zich kunnen ontwikkelen tot veel grotere problemen. Daarom kan de
zichtbare rol van de wijkagent alleen maar toenemen door hem niet langer te belasten
met allerhande administratieve taken, die niets te maken hebben met het verzekeren
van de veiligheid van de burgers.
Informatie vanuit de politieraad of politiecollege sijpelt nauwelijks door naar de
gemeenteraad of de bevolking. De aanzienlijke dotaties aan de politiezones
verantwoorden een betere informatiedoorstroming van politieraad naar de
gemeenteraad en de bevolking.
Een kordaat lik-op-stukbeleid. De beste vorm van preventie is in veel gevallen
repressie: wanneer potentiële criminele weten dat zij een grote kans hebben op een
stevig sanctie bij betrapping, dan zullen zij zich minder gauw op het foute pad begeven.
Dat het Vlaams Belang de handhaving van recht en orde door een harde aanpak van
de criminaliteit bepleit, betekent niet dat wij ongenuanceerd voorstander zijn van een
draconische repressie tegen iedereen die een voetje scheef zet. Een kordate en
consequente toepassing van de bestaande wetgeving zal in veel gevallen volstaan en
bepaalde overlastvormen kunnen ook buitengerechtelijk worden aangepakt via bijvoorbeeld - administratieve boetes.

Onze voorstellen
●
●

●
●
●
●
●

maatregelen die het gezin herwaarderen
geloof in preventie van onderuit, dat wil zeggen bij stabiele gezinnen die zich
gesteund weten in het doorgeven van waarden aan hun kinderen, zodat ze tot
vrije en verantwoordelijke volwassenen kunnen opgroeien;
Camerabewaking waar nodig
Sensibiliseren en subsidiëren van SDNA
betere informatiedoorstroming van politieraad naar de gemeenteraad en de
bevolking
Rol van de wijkagent versterken
Lik-op-stuk beleid: consequent gebruik van GAS-sancties in bepaalde domeinen,
zoals sluikstort en geluidsoverlast
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(3) Werken en ondernemen in Lochristi

Een duidelijke keuze voor de lokale economie.
Middenstand en KMO’s zijn de motor van onze Vlaamse economie. Zij creëren de
welvaart waarvan we allemaal genieten (ook al staan we hier niet dagelijks bij stil).
Want uiteindelijk zijn het de ondernemers en bedrijven die (zij het onrechtstreeks)
instaan voor alle betaalde belastingen. Via de middenstand en de lokale kleinhandel in
het bijzonder verlopen een groot deel van de sociale contacten. Op die manier vormt de
lokale economie mee het bindweefsel van onze samenleving. Ze zorgt voor
maatschappelijk vertrouwen en veiligheid en ook voor een leefbare buurt en woonkern.
Het is daarom belangrijk dat een weldoordachte ruimtelijke orde en economische visie
deel uitmaken van een kernversterkend beleid. Versterking van de
kernwinkelgebieden in de dorpskern (ook van de deelgemeenten) staat daarbij niet
haaks op meer omvattende detailhandelinitiatieven in de periferie (met name het
handelslint op de N70). Als een samenleving en haar overheden oog willen hebben
voor de belangen van de consument, moet ze de specificiteit van de handel in de
kernwinkelgebieden en die in perifere winkelcomplexen allebei naar waarde schatten.
Het is een terechte bekommernis van vele ondernemers dat zoveel geld geïnvesteerd
wordt in een “Sociaal Huis”, terwijl er nog geen aanzet gegeven is voor een “Huis van
de Ondernemer”. Ondernemers die uiteindelijk toch de belastingen genereren die het
“Sociaal Huis” mogelijk maken. Ook de administratieve rompslomp en de slechte
informatiedoorstroming zijn een doorn in het oog van vele zelfstandigen die Lochristi rijk
is. Het Vlaams Belang stelt dan ook voor dat er in de gemeente een “KMO-loket” zou
komen, waar (potentiële) zelfstandigen met hun verzuchtingen en vragen terecht
kunnen.
Dit KMO-loket moet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in verband met
subsidies, vergunningen en formulieren. Hier kunnen potentiële investeerders terecht
voor advies over vestigings- en investeringsvoorwaarden, uitbreidingsmogelijkheden en
andere voorschriften. Een KMO-loket moet ook helpen bij het zoeken naar een
geschikte locatie en moet bovendien alle administratieve beslommeringen op zich
nemen. Het moet tevens de zelfstandigen op de hoogte brengen van de initiatieven en
regelgeving die een invloed hebben op de bedrijfswereld.
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Buiten de bovengenoemde remedies, zoals o.a. het wegwerken van administratieve
beslommeringen en het verlagen van de lasten, moet de gemeente ook voldoende
aandacht schenken aan de herwaardering van de centra, vooral in de deelgemeenten:
een aantrekkelijk straatbeeld, voldoende parkeergelegenheid en een goede
bereikbaarheid. De files en de beperkte parkeerfaciliteiten hebben ook hun weerslag op
de plaatselijke zelfstandigen.

De Horeca staat vandaag onder grote druk. Er zijn de torenhoge loonkosten voor het
personeel en de administratieve verplichtingen. En terwijl het rookverbod nog maar net
verteerd is (voor hen die het overleefden), staat de volgende uitdaging al voor de deur.
In 2013 wordt de sector geconfronteerd met de verplichting te werken met een
geregistreerde kassa met “blackbox”. Mede als compensatie voor het rookverbod
zouden de uitbaters de mogelijkheid moeten hebben om de terrassen gans het jaar te
laten staan.
Lochristi heeft een rijk verleden als sierteeltcentrum. Vlaams Belang wil dat verleden
levend houden via een weldoordachte uitbouw van activiteiten van het LoS zowel voor
volwassenen als kinderen. Het gemeentebestuur moet een kader scheppen voor
enerzijds de verankering van de lokale sierteelt, maar ook uitbreidingsmogelijkheden
bieden voor een garantie op het behoud van de sector op lange termijn. De bebloeming
van openbaar domein wordt sterk geapprecieerd door de sector maar tevens door de
bevolking. De sierteelt is ook belangrijk vanuit toeristisch en recreatief perspectief.
Vlaams Belang vraagt overleg en inspraak met middenstand en bedrijfsleven
vooraleer wordt beslist in dossiers met economische repercussies. Degelijke bespreking
met en tijdige communicatie naar ondernemers bij wegenwerken. Het bestuur moet ook
de betrokken aannemers verplichten tijdig de geplande werken aan te kondigen.
Budgettair is er geen reden om het gunstig fiscaal regime voor ondernemers te wijzigen.
De gemeentelijke belastinginkomsten zijn tussen 2006 en 2011 met ca. 45% gestegen
(mede door invoering van de BOT). Als deze trend zich doorzet dan is een
belastingverlaging wenselijk en dat zal ongetwijfeld een positief effect hebben op de
lokale economie.
Wat betreft het recyclagepark is Vlaams Belang gewonnen voor een uniformisering van
de tarieven voor zelfstandigen en particulieren.
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Het gemeentebestuur moet een vrachtwagenparking voorzien en zorgen voor
voldoende controles op het “wildparkeren” op de bedrijventerreinen en erbuiten.
Nu Lochristi na de lange lijdensweg van het GRS eindelijk stedenbouwkundig ontvoogd
is, moeten de bouwvergunningen sneller kunnen afgeleverd worden, men mag zich hier
niet richten op de veel te ruime termijnen die de hogere overheden opleggen. Het
bestuur moet nu samen met de GECORO prioritair werk maken om de nodige RUP’s
voor de bestaande zonevreemde bedrijven(terreinen) op te (laten) maken om de
nodige rechtszekerheid te bieden aan de ondernemers. In het geval van opmaak door
een studiebureau, moet er vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden een grondige
opvolging en evaluatie komen.

Onze voorstellen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

uitbouw van een ondernemers- of KMO-loket
kernversterkend beleid voor Lochristi en de deelgemeenten
terrassen mogen heel het jaar blijven (zonder de huidige retributie te verhogen)
beleidsondersteuning voor de sierteeltsector en uitbouw van LoS activiteiten
meer overleg met, inspraak door en communicatie naar ondernemers
behoud van fiscaal gunstig regime voor ondernemers
uniformisering van de tarieven voor het recyclagepark
aanleg van een vrachtwagenparking
prioritiseren van de RUP’s betreffende bedrijven(terreinen)
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(4) Welzijn en sociale voorzieningen

Het solidariteitsprincipe is van bij het begin - en blijft - een van de grondslagen van de
partij. Het Vlaams Belang is dus voorstander van een Vlaamse solidariteit tussen
jongeren en ouderen, tussen rijken en armen, tussen gezonden en zieken. Dat
solidariteitsprincipe was, is en zal voor het Vlaams Belang altijd verbonden blijven met
het scheppen van sociale zekerheid voor allen.

Op voorstel van Vlaams Belang werd een AED toestel gekocht door de gemeente, wij
willen ook alle deelgemeenten voorzien van zo’n toestel.
Een dienstencentrum voor senioren was reeds lang beloofd, maar de ouderen blijven
nog steeds in de kou staan. Ook hier kiezen we voor een decentrale aanpak. Mogelijks
kan deze behoefte gedeeltelijk ingevuld worden met bestaande infrastructuur
(desnoods tijdelijk) in afwachting van de realisatie van de dienstencentra.
Voor de realisatie van de nodige serviceflats wordt publiek-private samenwerking
prioritair onderzocht. Het spreekt vanzelf dat deze investering met gemeentelijke
middelen in eerste instantie voorbehouden worden voor onze eigen inwoners.
Een gemeentelijk beleid gericht op betaalbaar wonen. Omwille van de druk op de
verkoop- en verhuurprijzen willen we een aantal sociale woningen en kavels voorzien
zoals wettelijk bepaald is in het Grond- en pandendecreet.
Vrijwilliger(s) van het jaar
Wij wensen de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is te ondersteunen door
jaarlijkse uitreiking van een prijs aan een organisatie of vrijwilliger die zich belangeloos
heeft ingezet ten dienste van de bevolking.
Andersvaliden hebben een eigen rol te spelen in de samenleving. Met de moderne
technologieën moet het mogelijk zijn die rol nog te vergroten en tegelijk hun comfort en
welbehagen te verbeteren. Uiteraard speelt het GAPH hier een cruciale rol als
kenniscentrum en adviesorgaan. Andersvaliden zouden moeten betrokken worden in
alle beleidsdomeinen (niet alleen infrastructurele maatregelen m.b.t. toegankelijkheid)
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Ook andere doelgroepen zouden actief opgespoord en gestimuleerd kunnen worden
om deel te nemen aan verenigingsleven, sport, cultuur, etc …
Wij pleiten voor een opvoedersloon voor de thuiswerkende ouder. Maar uiteraard
dragen we steeds de keuzevrijheid van de gezinnen hoog in het vaandel. Sinds 2011 is
er een subsidie die tussenkomt in de opstart- en werkingskosten van
kinderopvanginitiatieven, hetgeen we voluit gesteund hebben. Mogelijks zal dit
onvoldoende blijken en een volgende stap kan zijn een verhoging van de subsidie of
een (vrijwillige) samenwerking met de (grotere) werkgevers in een publiek-private
samenwerking.
Vlaams Belang heeft zicht steeds geprofileerd als de gezinspartij bij uitstek. Om de vele
jonge gezinnen in Lochristi een financieel duwtje in de rug te geven stellen we voor de
gemeentelijke geboortepremie te verhogen.
Wij krijgen vaak onterecht het verwijt niet solidair te zijn omdat we de transfers naar
Wallonië bestrijden. Wij willen solidair zijn met alle volkeren (ook het Waalse), maar de
geldstroom
moet
vrijwillig
zijn
en
het
volk
ook
effectief
helpen.
Ontwikkelingssamenwerking is geen kerntaak van de overheid en zeker niet van de
gemeenten, maar we willen wel de lokale vrijwilligers die zich inzetten voor concrete
projecten blijven steunen. Wij ijveren tevens voor een gelijke verdeling van de
bestaande middelen voor ontwikkelingssamenwerking over de verschillende lokale
projecten.

Vlaams belang staat erg sceptisch tegenover de blijvende bevoordeling van sommige
commerciële bedrijven als OXFAM. De indruk wordt gewekt dat dit bedrijf een
monopolie heeft op producten eerlijk en duurzaam zijn, maar niets is minder waar. Er
zijn andere spelers op de markt, die een visie hebben waarin kwaliteit wel van belang is,
een visie die niet gebaseerd is op volkomen achterhaalde economische theorieën en
een visie die zich er niet voor schaamt toe te geven dat ze gebaseerd is op winst maken
(zoals elk commercieel bedrijf). Op de koop toe worden de lokale handelaars (die vaak
producten van lokale bodem of in elk geval met kleinere ecologische voetafdruk
verkopen) op die manier nog eens extra gestigmatiseerd, alsof hun producten dan
oneerlijk zouden zijn. Wij stellen voor om objectieve criteria bij de aankoop van
producten.
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Onze voorstellen
AED toestel in elke gemeente
Geen verder uitstel voor het beloofde dienstencentrum voor senioren
Nieuwe serviceflats prioritair voor eigen inwoners
sociale woningen en kavels zoals voorzien in Grond- en pandendecreet
stimuleren en faciliteren vrijwilligerswerking
organisatie “vrijwilliger(s) van het jaar”
Andersvaliden mee betrekken in alle beleidsdomeinen
Stimuleren van het aanbod voor kwalitatieve kinderopvang
Verhoging van de geboortepremie
gelijke verdeling van de bestaande middelen voor ontwikkelingssamenwerking
fairtrade: objectieve criteria bij de aankoop van producten
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(5) Bestuurskracht in Lochristi

We begonnen dit programma voor de gemeenteraadsverkiezingen met de vaststelling
dat voor de Vlaming de steden en de gemeenten bestuurlijke overheden zijn waar hij
van oudsher op wil vertrouwen. Steden en gemeenten moeten dan ook
bestuurskrachtig zijn.
Het Vlaams Belang pleit al lang voor een aanpak van de ondoorzichtige
intercommunales. Overigens: veel gemeentebesturen (ook in Lochristi) nemen een
loopje met de decretaal verplichte zesmaandelijkse rapportering over de
intercommunales (art. 53 DIS). Dit versterkt het vertrouwen niet. Veel mandatarissen
zijn niet op de hoogte van het reilen en zeilen van de intercommunales en vertrouwen
blindelings op de “specialisten” en/of de bestuurders. De noodzakelijke democratische
controle blijkt dus in de praktijk eerder een lege doos. Zo liet ook Lochristi zich verleiden
in te tekenen op de kapitaalsverhoging van DEXIA en verloor zo ruim €220.000.
Lochristi heeft een gezonde balansstructuur met weinig schuld. Anticiperend op een
lokale schuldenrem die er vroeg of laat komt, pleiten wij voor een maximale
schuldenlast gelijk aan de jaarlijkse gemeentelijke inkomsten uit personenbelasting (in
2011: 7 miljoen euro), dit om de toekomstige generaties niet op te zadelen met een
torenhoge schuld.
Eén van de oorzaken van die dalende schuldenlast is de sterke stijging van de
belastinginkomsten. Tussen 2006 en 2011 stegen die met bijna 45%. Terwijl de
bevolking “maar” 7,5% steeg en de inflatie 12%. Lochristi kan op die manier jaarlijks 1,5
miljoen euro meer spenderen zonder nieuwe leningen aan te gaan.
Een andere reden van de lage schuldenlast is de overname van 2 miljoen euro
gemeentelijke schuld door de Vlaamse regering (Lokaal Pact). Die schuld is dus enkel
verschoven naar het Vlaamse Gewest.
Als de financiën goed blijven en de rente laag, moet gedacht worden aan het voortijdig
terugbetalen van de resterende schuld. Daarna (vanaf 2019) bestaat de mogelijkheid
de belasting te verlagen. Aangezien arbeid in Vlaanderen al zeer zwaar belast wordt
geven we desgevallend de voorkeur aan een daling van de opcentiemen op de
personenbelasting.
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Belastingverhogingen zijn voor ons uitgesloten! Ook de BOT mag niet verhoogd
worden zonder compensatie van de personenbelasting.
Het infomagazine moet uitgebreider en onafhankelijk verslag uitbrengen van de
gemeenteraad en belangrijke commissies. Ook politieraad en OCMW hebben
belangrijke bevoegdheden waar het gemeentebestuur de plicht heeft om over te
informeren. De communicatie omtrent de vereffening van de Gemeentelijke Holding in
Info-Lochristi kan hiervoor als voorbeeld gelden. Het bestuur moet ook acties
ondernemen om de bevolking meer te betrekken bij het bestuur.
Het Vlaams Belang kiest voor de directe democratie waarbij de burger via beslissende
referenda invloed uitoefent op het beleid. Het is van zeer groot belang dat de bevolking
over alles geïnformeerd wordt, zo niet is de uitoefening van elk democratisch
controlerecht onmogelijk. Enkel goed geïnformeerde burgers kunnen een zinnig oordeel
vellen over het gevoerde beleid. Naar analogie met de aanleg van buurtpleintjes
moeten er ook degelijke bevragingen komen voor de invulling van alle infrastructuur
(sport, cultuur, jeugd, …).
Verslagen van gemeenteraad en college moeten na goedkeuring onverkort online
beschikbaar gemaakt worden (zoals in vele andere gemeenten het geval is). Ook
andere documenten zoals budget, rekening, meerjarenplanning en beleidsnota’s
moeten online raadpleegbaar zijn. De bevolking heeft het recht om snel en eenvoudig te
kunnen nagaan hoe gemeentegelden besteed worden. Voor hen die (nog) niet
vertrouwd zijn met de digitale maatschappij, moeten de documenten raadpleegbaar
zijn in de het gemeentehuis en de bibliotheek.
Er hoeft niet getalmd te worden om de nieuwe bepalingen in het gemeentedecreet uit te
voeren ook al treden ze niet onmiddellijk in voege (Bijv. Elektronische inzage in
gemeenteraadsdossiers)
Zowel in de publieke als in de private sector worden besparingen en/of
productiviteitsstijgingen verwacht en gerealiseerd. Het gemeentebestuur moet dit
voorbeeld volgen en nu reeds besturen met 5 schepenen i.p.v. het maximaal
toegestane aantal (6) (vanaf 2019 maximum 5). Aangezien de schepenen een
“voltijdse” wedde krijgen mag de bevolking ook verwachten dat het als een voltijdse job
wordt aanzien. Schepenen mogen zich niet beperken tot aanwezigheidspolitiek. Zij
moeten het beleid bepalen aangezien zij alleen de democratische legitimiteit hebben.
De voorzitter van de gemeenteraad wordt om belangenconflicten te vermijden best
niet gekozen uit de meerderheid, maar beter uit de oppositie.
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Lochristi is een middelgrote gemeente in Vlaanderen; echter naar Nederlandse normen
vrij klein. Fusies of samenwerkingsverbanden zouden schaalvoordelen kunnen
opleveren in sommige domeinen. De mogelijke efficiëntiewinsten zouden minstens
moeten onderzocht worden zonder taboes of vooroordelen.
Moet een gemeentebestuur alle taken op zich nemen? Wij vinden dat wat de private
sector goedkoper en beter kan, niet door een de gemeentediensten moeten uitgevoerd
worden.

Onze voorstellen
democratische controle op de handel en wandel van de intercommunales
een doorgedreven rapportering van alle intercommunales op de gemeenteraad
zoals het decreet (DIS art. 53) het voorschrijft
beheersing van de lokale schuld
geen belastingverhoging, ook niet via BOT
betrokkenheid van de bevolking stimuleren
belangrijke bestuursdocumenten beschikbaar via website
besturen met 5 schepenen i.p.v. 6
voorzitter gemeenteraad is oppositieraadslid
geen taboes rond fusies en samenwerkingsverbanden
rationele criteria om taken door gemeentediensten of private sector uit te voeren
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(6) Harmonie mens, milieu en energie

Een gezond leefmilieu is belangrijk voor het lichamelijke en het geestelijke welzijn van
de Vlamingen. Bovendien hebben wij als Vlaams Belang een fierheid en een
verantwoordelijkheid ten aanzien van ons mooie Vlaamse land. Vanuit die
uitgangspunten wil het Vlaams Belang een positief milieubeleid bewerkstelligen. Dit
betekent dat wij een beleid willen waarbij we de burger willen aanmoedigen om op een
positieve wijze deel te nemen en mee te werken aan een betere en gezondere
leefomgeving. Dit betekent ook dat wij staan voor een beleid zonder allerhande
verkapte belastingen, zoals ecotaksen en milieuheffingen.
Geen heffingen, maar duurzaamheid. Vele milieuheffingen zijn zogenaamde
milieubelastingen voor de bescherming van ons leefmilieu. Het zijn nochtans in de
meeste gevallen slecht vermomde belastingverhogingen. Voor ons is het belangrijker
om de burgers mee te doen inzetten op duurzaam energieën grondstoffengebruik en op
milieuvriendelijke consumptie en -productie.
Wij wensen rioleringsbeleid met een duidelijke planning en budgettering (tot 2027)
van de investeringen die nodig zijn om te voldoen aan de Europese Waterrichtlijn.
Zwerfvuil is in heel wat steden en gemeenten een doorn in het oog. Het geeft een
slechte uitstraling en een onaangenaam gevoel in de onmiddellijke leefomgeving. Elke
burger, groot of klein, moet het signaal krijgen dat afval in de daarvoor voorziene
vuilbakjes hoort. Er moeten voldoende en goedgeplaatste afvalbakjes worden voorzien,
die frequent worden geleegd. Schoolgaande jeugd en andere doelgroepen, moeten het
vanzelfsprekend leren vinden om hun afval ofwel mee te nemen of om het achter te
laten in de vuilbakjes. De omwonenden hebben immers recht op een propere
woonbuurt. Ook hier gaan preventie en repressie (GAS) hand in hand. Voor sluikstorten
willen wij een nultolerantiebeleid.
Een mooie buurt en een verzorgde straat kunnen ook gestimuleerd worden met
infrastructurele maatregelen. Zo zouden systematisch bladmanden in straten met
(veel) bomen kunnen geplaatst worden.
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Op sommige plaatsen is het aangewezen om ondergrondse glascontainers te
plaatsen om visuele, geur- en geluidsoverlast te beperken.
Er is veel heisa geweest omtrent de tarifering van het nieuwe recyclagepark. Vooral
de communicatie liep mank en de halsstarrigheid om het witgoed gratis te laten
aanvaarden zetten kwaad bloed. Het nieuwe bestuur moet de tarieven durven herzien
in het kader van de richtlijnen die OVAM hieromtrent zal publiceren. Volgens ons kan
het principe “de vervuiler betaalt” gelden, op voorwaarde dat de tarieven billijk en
transparant zijn, en ook goed gecommuniceerd en geargumenteerd worden.
Afvalpreventie moet maximaal gestimuleerd worden via premies en tarifering. Zo vragen
wij bijv. een verhoging van de premie voor herbruikbare luiers.
Blijvende ondersteuning van Lochristi als bloemengemeente en sierteeltcentrum. De
bebloeming door de gemeente zorgt immers voor een fraai dorpsuitzicht en wordt erg
geapprecieerd voor de inwoners.
Dure energie is daarom niet duurzaam. Uiteraard ligt de hogere prijs voor energie
tegenover onze buurlanden onder vuur. Vaak is daarbij de quasi-monopoliepositie van
de grote producenten kop van jut. Niet onterecht, natuurlijk. De kritiek gaat evenwel te
gemakkelijk voorbij aan de rol van steden en gemeenten. Zij hebben baat bij
distributienetbeheerders (de vroegere intercommunales), die, verenigd in Eandis en
Infrax, hoge kosten aanrekenen aan de verbruikers voor het onderhoud van het
distributienet. De lokale overheden ontvangen immers een hoog dividend (7%) voor hun
participatie in het distributienetbeheer. Van de geïnde gelden gaat slechts een beperkt
aandeel naar het investeren in energie-efficiëntie en een duurzame infrastructuur, die
ecologisch verantwoord de kosten voor de eindverbruiker zou kunnen helpen drukken.
Het lokale beleid staat het dichtst bij de mensen. Gemeenten en OCMW’s hebben de
instrumenten om kansengroepen te bereiken, te sensibiliseren en te helpen. Vooral
voor deze groep mensen zijn besparingen op de energiefactuur van groot belang. De
middelen die de gemeenten vrijmaken voor hun energiebeleid dienen dan ook prioritair
op een sociale manier te worden besteed. Een gemeentelijke subsidie van 500 euro
voor investeringen in zonnepanelen klinkt goed, maar kan het budget voor die
bonussen van 500 euro niet beter ingezet worden om oude, slecht geïsoleerde
woningen te verbeteren wanneer de bewoners zelf niet de mogelijkheden hebben om
zonnepanelen te installeren?
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Onze voorstellen
positief milieubeleid waarbij prikkels voorrang krijgen op heffingen en
belastingen;
rioleringsbeleid met een duidelijke planning en budgettering
nultolerantie voor sluikstorten
bladmanden in alle straten waar bomen staan
ondergrondse glascontainers
recyclagepark: herziening tarieven in functie van OVAM richtlijnen
hogere premie voor herbruikbare luiers
blijvende ondersteuning als bloemengemeente
distributienetbeheerders moeten minder met politiek en meer met netbeheer
bezig zijn;
energiebeleid met sociale klemtonen
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(7) Verkeer en bereikbaarheid

Om tot een globale en grondige oplossing van het mobiliteitsprobleem te komen, moet
de overheid een hele batterij samenhangende maatregelen nemen. Deze hebben te
maken met de verkeersinfrastructuur, het beter beheersen en efficiënter afwikkelen van
de verkeersstromen, het verkeersreglement, het openbaar vervoer en de fiscaliteit. Het
uitblijven van een degelijk beleid heeft geleid tot het dichtslibben van onze steden en
autowegen.
Het vastlopen van het verkeer heeft inmiddels een zodanige omvang aangenomen dat
het zowel maatschappelijk, economisch als ecologisch contraproductief en ronduit
schadelijk is. Een verstandige ruimtelijke ordening kan een duurzame en
milieuvriendelijke oplossing van de vervoersproblemen bevorderen. Men moet streven
naar een concentratie van de woon-, werk- en ontspanningsfuncties in de bestaande
woonzones en de stedelijke kernen (zogeheten ‘inbreiding’).

Vlaams belangt kiest voor het STOP-principe: zoveel mogelijk Stappen, Trappen
(fiets), het Openbaar vervoer gebruiken en pas in laatste instantie de Personenwagen
inzetten. Helaas is in veel gevallen de personenwagen nog steeds het snelst, het
veiligst en het meest comfortabel. Ontbrekende en/of onveilige voet- en fietspaden zijn
hier naast het ontbreken van busverbindingen de belangrijkste oorzaak. Liever dan een
politiek van ‘alles kan gratis’, pleiten wij voor een politiek van ‘alles kan beter’.
In de woonkernen (en in het bijzonder nabij scholen) moet er werk gemaakt worden van
(her)aanleg van degelijke veilige verlichte voetpaden (o.a. Burg. Vermeulenlaan,
Schoolstraat, Dorpsstraat).
Het gemeentebestuur heeft wel degelijk nieuwe fietspaden aangelegd en ook enkele
trage wegen verhard. Wat dit betreft zijn we best tevreden. We wensen dat dit tempo
gehandhaafd wordt en dat de gestarte projecten met de vzw Trage Wegen prioriteit
krijgen. Voor het comfort van de fietser moet het fietspad voldoende breed zijn en zou
bij aanleg zo veel mogelijk asfalt moeten gebruikt worden. Fietssuggestiestroken
kunnen in sommige gevallen nuttig zijn, maar liefst tijdelijk want ze zijn niet opgenomen
in de wegcode en kunnen voor verwarring zorgen bij de voorrangsregels.
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Het VOP en de mobiliteitsambtenaar leveren goed werk om de veiligheid van de
zwakke weggebruikers te waarborgen bij de opmaak van plannen m.b.t. (her)aanleg
van fietspaden.
Het is positief dat er op evenementen zoals de ronde van België opgeroepen en
aangemoedigd wordt om met de fiets te komen en dat dit ook ondersteund wordt. Maar
ook het dagelijkse woon-werk fietsverkeer en andere functionele fietsverplaatsingen
zouden meer systematisch moeten gepromoot en ondersteund worden. Sommige
infrastructuur schiet tekort wat dit betreft (bijv. degelijke - eventueel overdekte fietsstallingen in het centrum en aan bushaltes).
Het gebruik van fietssluizen kan het comfort en de veiligheid verbeteren, maar ze
moeten dan ook goed zichtbaar en goed onderhouden worden. In de winterperiode
zouden de fietspaden ook sneller sneeuwvrij kunnen gemaakt worden nu de gemeente
over aangepast materiaal beschikt.
Verder willen we ook ijveren voor een volwaardig fietsbeleidsplan met concrete
doelstellingen en acties in samenwerking met het VOP (VerkeersOverlegPlatform).
Om het heropende treinstation in Beervelde aantrekkelijker te maken willen we ijveren
voor nieuwe busverbinding tussen bedrijvenzone Lozen Boer en het station.
Wanneer de alternatieven stappen, trappen en openbaar vervoer uitgeput zijn is het
personenvervoer aangewezen. Maar ook dan kan de gemeente initiatieven nemen. Zo
pleiten we bijvoorbeeld voor een beleid dat carpoolen ondersteunt door aanleg en
promotie van carpoolparkings.
We vinden dat er te weinig gelobbyd werd om gewestelijke wegen aan te pakken.
Vlaams Belang is van overtuiging dat de files op de N70 kunnen verminderd worden
door enerzijds het aantal auto's te beperken. Dit kan door fietsverplaatsingen te
promoten, maar de infrastructuur voor fietsers en voetgangers is compleet ontoereikend
en erg onveilig. Een vicieuze cirkel die kan doorbroken worden door een heraanleg van
de N70 met vrijliggende en/of verhoogde fietspaden in beide richtingen en een
middenberm met eventueel een rond punt. Anderzijds moet het mogelijk zijn om
minstens voor een deel van de handelszaken een achteringang voor voetgangers en
fietsers te maken (zoals bijv. Aldi). Wij zijn geen voorstander van een tramverbinding op
grondgebied Lochristi omdat dit de andere vervoersmodi danig zou beperken.
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Het doen dalen van de vele dodelijke verkeersongelukken bij motorrijders door
bijzondere aandacht voor hun
kwetsbaarheid
bij de heraanleg van
verkeersinfrastructuur in lijn met het in 2008 ondertekende “Charter motorvriendelijke
infrastructuur”. Ook in de deelgemeenten zou een parking voor motorfietsen welkom
zijn.
Meer toezicht op sluipwegen, in het bijzonder tijdens wegenwerken. Hiervoor dient de
gemeente de nodige meetapparatuur aan te kopen om tellingen uit te voeren en
zodoende het sluipverkeer in kaart te brengen.
Anticiperend op de start van de aanleg van de groenpool “Oud Vliegveld”
(Oostakker/Lochristi) moet er een studie komen omtrent de ontsluiting ervan.

Onze voorstellen
Mobiliteitsbeleid volgens STOP principe
goed verlichte, voldoende brede voetpaden
volgehouden inspanning in de aanleg van nieuwe fietspaden
een prioritaire herwaardering van de ‘trage wegen’
promotie en ondersteuning woon-werkverkeer per fiets
duidelijke gemarkeerde fietssluizen aan de verkeerslichten
opmaak van een fietsbeleidsplan
busverbinding naar bedrijvenzone Lozen Boer
aanleg en promotie van carpoolparkings
doorstroming N70 verbeteren
aandacht voor motorrijders bij de (her)aanleg van verkeersinfrastructuur
aandacht voor sluipverkeer
studie omtrent ontsluiting groenpool “Oud Vliegveld”
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(8) Optimaliseren van de ruimtelijke structuur

Ruimtelijke ordening is nog steeds een knelpunt in dit land. Lintbebouwing, de
ondoordachte inplanting van industrieterreinen of (mega)winkelcentra: jarenlang was
zowat alles toegelaten en de overheid kneep meer dan eens een oogje dicht. Het
panorama van Vlaanderen oogt dan ook niet altijd even fraai. De politiek moet nu het
puin ruimen van een fout beleid uit het verleden en proberen wat meer orde te brengen
in de bouwkundige chaos.

De wijze waarop het GRS (Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan) in Lochristi tot stand
gekomen is, belooft echter weinig goeds. Vanaf de start was baadde document het
amateuristisch sfeertje. Ook de behandeling van de talrijke ingediende bezwaren verliep
niet steeds met de nodige kennis van zaken.
Nu Lochristi eindelijk stedenbouwkundig ontvoogd is moeten de vergunningen sneller
behandeld worden; men mag zich niet verschuilen achter de (veel te) lange termijnen
die hiervoor in de decreten staan.
Wij zijn van mening dat het APA uit 1994 het wonen in Lochristi betaalbaarder heeft
gemaakt, of in elk geval minder onbetaalbaar. Tussen 2000 en 2010 was er een stijging
van de gemiddelde verkoopprijs van bouwgronden met 248 %. Ter vergelijking: Lokeren
261%, Moerbeke 303%, Destelbergen: 414%. Het is duidelijk dat het groter aanbod de
prijs (in beperkte mate) heeft gedrukt.
Wij wensen een gemeentelijk beleid gericht op betaalbaar wonen. Omwille van de druk
op de verkoop- en verhuurprijzen willen we een aantal sociale woningen en kavels
voorzien zoals wettelijk bepaald is in het Grond- en pandendecreet. Het bestuur moet
hierin zo min mogelijk marktverstorend werken.
Bijkomende regionale bedrijventerreinen kunnen er niet komen omwille van het feit dat
Lochristi tot het Buitengebied behoort en niet tot het Grootstedelijk gebied Gent. Het
wordt een uitdaging om creatief om te springen met de beschikbare
bedrijvenruimtes.
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De watertoets is een belangrijk aspect van ruimtelijke orde, zeker op gemeentelijk
niveau. De potentiële kopers moeten actief geïnformeerd worden in mensentaal over de
mogelijke implicaties en risico’s. Voorkomen is ook hier beter dan genezen.

Het Vlaams Belang vindt dat er in Lochristi plaats moet zijn en blijven voor de land- en
tuinbouw in het algemeen en de sierteelt in het bijzonder. Als beheerder van de
schaarse open ruimte hebben landbouwers een wezenlijke rol te vervullen in het
behoud van het landelijk karakter van Lochristi. Het is dan ook logisch dat de
gemeente opkomt voor de belangen van de landbouwers en er tegelijk op toeziet dat er
een gezonde balans blijft tussen de historisch gegroeide bedrijven en de inwoners.
In elke deelgemeente zou voldoende openbaar groen en open ruimte moeten aanwezig
zijn. Wij pleitten voor het verwerven van extra groenzones in of nabij de verschillende
kernen. Samenwerking met andere gebruikers van open ruimte mag hierbij geen taboe
zijn.
Rechtszekerheid is een fundamenteel recht in een democratie, de eigenaren van
bestaande zonevreemde bedrijventerreinen, woningen en andere moeten zo snel
mogelijke uit de onzekerheid geholpen worden.
Voor onze standpunten m.b.t. bijkomende sport- en cultuurfaciliteiten verwijzen we naar
hoofdstuk 9.

Onze voorstellen
snellere behandeling stedenbouwkundige vergunningen
sociale woningen en kavels zoals voorzien in Grond- en pandendecreet
creatief om te springen met de beschikbare bedrijvenruimtes
voldoende belang hechten aan de watertoets
behoud van het landelijk karakter van Lochristi
verwerven van extra groenzones in of nabij woonkernen
rechtszekerheid voor zonevreemde infrastructuur
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(9) School maken, jong zijn, sporten en cultuur genieten

School
Het Vlaams Belang is van mening dat onderwijs niet in de eerste plaats een
gemeentelijke bevoegdheid is en dus enkel een aanvullende rol kan spelen naast de
andere onderwijsnetten. De gemeentelijke overheid eerbiedigt hierbij best enige
terughoudendheid om de andere onderwijsnetten geen ongezonde concurrentie aan te
doen. M.a.w. om eerlijke concurrentie tussen de verschillende onderwijsnetten mogelijk
te maken moet voorzichtig omgesprongen worden met de middelen.
Het bestuur moet meer initiatieven lanceren die inspelen op gezonde voeding van de
schoolgaande jeugd en voldoende aandacht besteden aan sportieve schoolactiviteiten.
Ook vragen we een extra inspanning voor een correct gebruik van het Nederlands; dit
zowel mondeling (taalvaardigheid en beleefdheid) en schriftelijk (spelling).
De dure investeringen in de gemeentelijke infrastructuur en in het bijzonder de
schoolinfrastructuur dienen beter benut te worden voor allerhande activiteiten,
zodat alle inwoners kunnen genieten van deze investeringen. Hier is nog ruimte tot
verbetering.

Jeugd
De Lootse Jeugdhuizen zijn de centrale ontmoetingsplaats voor de jeugd in Lochristi.
Bijgevolg moet er financiële ondersteuning van de jeugdhuizen zijn voor onder meer
kosten die te maken hebben met geluidsoverlast. Een voorbeeld hiervan is de verplichte
decibelmeter die er wellicht komt na de goedkeuring van de nieuwe reglementering van
het maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten. Ook extra geluidsisolatie moet
ondersteund worden door de gemeente. Daarnaast moet ook de speelpleinwerking
verder uitgebouwd worden. De site rond de jeugdterreinen heeft nog heel wat
potentieel.
Een volledige renovatie voor Jeugdhuis Lodejo dringt zich op.
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Omdat er genoeg speelruimte moet zijn voor het groeiend aantal jongeren in Lochristi,
moet er ingezet worden op de ontwikkeling en vooral onderhoud van buurtpleintjes.
Het gemeentebestuur heeft hieromtrent al inspanningen gedaan, maar moet dit ook
volhouden in de toekomst.
Elke beslissing inzake sport, cultuur etc. beïnvloedt de jeugd, daarom moeten ook zij
een stem kunnen hebben in het beleid. Een samenwerking met Jeugdraad Lochristi
bij het opstellen van het meerjarenplan is wenselijk.
Alhoewel de samenwerking tussen verenigingen en het gemeentebestuur transparant
verloopt, blijken er in de praktijk toch nog enkele problemen te zijn. Een transparantere
houding tegenover de jeugdverenigingen is prioritair voor een vlotte samenwerking
met het gemeentebestuur.
Muziek is en blijft een belangrijke vorm van ontspanning bij jongeren. Dit moet dan ook
van de gemeente uit gestimuleerd worden door meer repetitieruimtes te voorzien voor
lokale bands. Dit blijkt momenteel een probleem te zijn en kan zijn oplossing voor een
deel vinden in een nieuw complex Uyttenhove. Er zullen echter meer inspanningen
nodig zijn. Ook hier zou zoveel mogelijk reeds bestaande gemeentelijke infrastructuur
benut moeten worden.
Naast nieuwe infrastructuur voor fuiven pleiten we ook voor een subsidie voor
opleidingen zodat jongeren (mee) zelf kunnen instaan voor de veiligheid van hun
fuiven.
Wij staan achter de locatie van het skatepark, maar dringen aan dat de geluidswerende
maatregelen zoals geadviseerd door de provincie er nu eindelijk komen.

Sport
Iedereen is het er over eens dat er meer aan sport moet kunnen gedaan worden. Als
Vlaams Belang willen wij dat er voldoende sportfaciliteiten zijn zodat iedereen
hoofdzakelijk in de eigen deelgemeente aan sport kan doen. De bevolkingsgroei van de
deelgemeenten verantwoordt zulke decentrale sportfaciliteiten. Het zwaartepunt van
de faciliteiten moet echter in de hoofdgemeente liggen (waar tevens het demografisch
zwaartepunt ligt). Het beleid moet ook niet-actieve inwoners aanzetten tot bewegen en
sporten; eerder dan alleen te voorzien in de behoeften van bestaande sporters en
sportclubs.
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Een gezond evenwicht tussen individuele sportbeoefening en sportclubs moet ook
verzekerd worden. Uiteraard biedt een club heel wat voordelen en versterkt het de
sociale cohesie, maar niet iedereen kan of wil zich engageren om binnen clubverband
aan sport te doen.

Sport- en cultuurinfrastructuur

Zeveneken (Uyttenhove)
Voor een prestigeproject zoals het megacomplex Uyttenhove is geen plaats in
Zeveneken. Over dergelijke grote investeringen zouden de inwoners rechtstreeks via
referenda inspraak moeten hebben. Volgens Vlaams Belang kan Uyttenhove herbruikt
worden als sport- en cultuur faciliteit voor de behoeften van hoofdzakelijk de
deelgemeente zelf. Het centraliseren van alle nieuwe sport -en cultuur faciliteiten in een
uithoek van de gemeente is onverantwoord. De investeringen moeten gespreid worden
over de verschillende deelgemeenten en de hoofdgemeente.

Lochristi
De noodzaak is het grootst in de hoofdgemeente en daarom kiezen we voor een
bijkomend sportcomplex in de Bosdreef. Voor cultuur kiezen we voor de centraal
gelegen gronden in de Dekenijstraat (kerk – dekenij).

Zaffelare
De voorbije legislatuur is reeds zwaar geïnvesteerd in de pastorie. Kleine verbeteringen
zijn nog mogelijk, maar zowel sport als cultuur zijn reeds voldoende voorhanden.
De vaste zaal voor gevechtssporten in de sporthal van Zaffelare is reeds
gebudgetteerd, maar de uitvoering laat nog op zich wachten.
Voor de problematiek van SV Zaffelare opteren we in eerste instantie om bijkomende
gronden te verwerven in combinatie met een RUP om rechtszekerheid te scheppen
voor de club.
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Beervelde
Hier biedt het oud gemeentehuis en de aanpalende woning mogelijkheden om een
kernversterkende cultuursite te worden.
De bib van Beervelde is qua infrastructuur het meest van alle deelgemeenten aan
opwaardering toe.
Een locatie voor binnen-sportinfrastructuur is niet direct voorhanden.

Overzicht infrastructuur

Lochristi
Zaffelare
Beervelde
Zeveneken

SPORT
Bosdreef
’t Veerleveld
?
Uyttenhove

CULTUUR
site Dekenijstraat
Pastorie
site oud gemeentehuis
Uyttenhove
oude gemeenteschool – pastorie

Het spreekt vanzelf dat om budgettaire redenen niet alle ontbrekende binnen- en
buiteninfrastructuur binnen één legislatuur kan verwezenlijkt worden. Onze prioriteit ligt
bij de hoofdgemeente. Naar analogie met de aanleg van buurtpleintjes moeten er ook
degelijke bevragingen komen voor de invulling van alle infrastructuur.
Secundair moet ook in de deelgemeenten ontbrekende buiteninfrastructuur voorzien
worden. Ook extra looppistes (bijv. Oud-Vliegveld) zouden een meerwaarde zijn.
Buiten sporten is gezond en de infrastructuurkosten zijn beduidend lager. Zo zou er ook
nieuwe buitentennisterreinen moeten komen (ter compensatie van deze die moesten
wijken voor de nieuwe kleuterschool).
Vlaams Belang wil tegemoetkomen in de kosten voor het sportzwemmen in
Rozebroeken (Sint-Amandsberg) zodat de kostprijs voor de zwemmer op ongeveer
hetzelfde niveau als Wachtebeke (of Rozebroeken voor Gentenaars) komt. Op die
manier betaalt de gemeente Lochristi mee voor zweminfrastructuur van de stad Gent
(i.p.v. de zwemmer).
Voor heel wat inwoners is Rozenbroeken ook het dichtste zwembad. Men vermijdt op
die manier ook kilometers omdat mensen naar een goedkoper (maar verderaf gelegen)
zwembad rijden.

Programma Vlaams Belang Lochristi gemeenteraadsverkiezingen oktober 2012

28

Cultuur en toerisme
Het bestuur moet cultuur de ruimte geven zich te ontwikkelen zowel infrastructureel als
beleidsmatig. De huidige infrastructuur is een bloeiende gemeente als Lochristi
onwaardig.
Toeristisch heeft Lochristi de laatste jaren een aantal troeven opgebouwd die de
volgende jaren moeten uitgebouwd worden en als troef ingezet ter promotie van onze
gemeente.
Naast de klassieke cultuurvormen mogen ook meer volkse cultuurvormen de nodige
aandacht krijgen (bijv. straattheater, vertelsessies, …) om een breder draagvlak te
creëren en meer inwoners te laten proeven van cultuur. Een nieuw gemeentelijk
cultuurbeleidsplan moet een volwaardig deel van het strategisch meerjarenplan plan
worden (conform het nieuwe decreet).

Bibliotheek
De bib staat centraal in de communicatie naar de burgers. Voor hen die (nog) niet mee
zijn met de informatiemaatschappij moeten alle beleidsdocumenten daar
raadpleegbaar zijn.
Er moet op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden of nieuwe technologieën
(zelfuitleenbalies, RFID, etc.) een meerwaarde kunnen zijn voor de hoofdbibliotheek
en/of de filialen.
Het budget voor de Winteravonden moet hoog genoeg blijven om dezelfde kwaliteit aan
sprekers te garanderen als de voorbije 10 edities.
De samenwerking met andere diensten en verenigingen wordt alom positief ervaren en
moet minstens behouden blijven.
Het Vlaams Belang bepleit tot slot voor een (nog) betere promotie van de leescultuur
in de bib en op school. De publiekswerking is reeds voldoende uitgebreid en alom
gewaardeerd.
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Algemeen
Wij pleiten voor kruisbestuiving tussen de departementen jeugd, cultuur,
bibliotheek en sport. Deze bevoegdheden worden dus best niet versplinterd tussen
verschillende schepenen. Het nieuwe planlastendecreet biedt hier kansen om de
verschillende beleidsdomeinen beter op elkaar af te stemmen en synergievoordelen te
vinden. Omdat Lochristi een welvarende gemeente is heeft ze meer dan ooit de plicht
om de verschillende kansengroepen actief te stimuleren deel te nemen aan het
sociale en culturele leven.

Onze voorstellen
betere benutting schoolinfrastructuur
financiële en logistieke ondersteuning van de jeugdhuizen
volledige renovatie voor Jeugdhuis Lodejo
verdere ontwikkeling en onderhoud van buurtpleintjes
samenwerking met Jeugdraad Lochristi bij het opstellen van het meerjarenplan
transparantere houding tegenover de jeugdverenigingen
meer repetitieruimtes
decentrale sport- en cultuurfaciliteiten met zwaartepunt in de hoofdgemeente
evenwicht tussen individuele sportbeoefening en sportclubs
degelijke bevragingen voor de invulling van alle infrastructuur
extra buiteninfrastructuur: looppistes en tennisterreinen
tegemoetkoming voor sportzwemmen in zwembad Rozenbroeken
uitbouw van bestaande toeristische troeven
aandacht voor meer volkse cultuurvormen
alle beleidsdocumenten raadpleegbaar in de bibliotheek
betere promotie van de leescultuur in de bib en op school
kruisbestuiving tussen departementen jeugd, cultuur, bibliotheek en sport
actief stimuleren van kansengroepen aan het sociale en culturele leven
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