
 
TOELICHTING GEMEENTERAAD VAN 28 OKTOBER 2019 – Repliek van Groen-sp.a fractie 

bij punten 1, 9 en 11. Repliek is aangeduid in het groen. 
 

 
 
1e Punt: Mededelingen  

 
 
- AR/BI 2300000/020000 containers groenafval en kampvervoer   € 18.100,39 
- AR/BI 22400007/020000 verkeerseilanden Ruilare    € 11.398,32 
- AR/BI 2100000/068000 voerbaldoelen      €   1.570,58 
 
 
In Ruilare worden 4 snelheidsremmers geplaatst, wegversmallingen. 
Het betreft het type versmalling toegepast zoals in Beukendreef, Smalle 
Heerweg, Graslaan ea straten waarbij voertuigen elkaar voorrang moeten 
verlenen door middel van verkeerseilanden op de rijbaan. 
Het betreft wel een nieuwe type gezien de gemeente een nieuwe 
leverancier heeft. 
Welk type het precies is weten we niet precies. 
Hoe deze uiltjes plaatsen? 
In Destelbergen ( vb Groenstraat) worden deze zo geplaatst dat de 
fietsers hun traject kunnen vervolgen, de uiltjes staan op 1m van de berm 
weg, ze staan verspreid aan beide zijden, geen 2 tegenover elkaar, en 
nemen de ruimte van een rijvak in zodat de auto’s naar het linkerrijvak 
moeten, wat dus het autoverkeer remt maar niet de fietsers of 
voetgangers belemmert. (STOP-principe dus…) We hopen dat dit in 
Ruilare ook op deze manier kan want zoals in Beukendreef kan elke auto 
zijn snelheid behouden als hij in het midden rijdt… 
De gemeente zegt dat dit niet kan omwille van vrachtwagens die ook in 
Ruilare rijden… 
Wat met de veiligheid van fietsers ?!  
 
 
 
9e Punt: Gemeentepersoneel. 

Vacantverklaring van een tijdelijke halftijdse betrekking van deskundige vergunningen 
buiten de personeelsformatie 

 
Op 25 maart jl. verklaarde de raad zich akkoord met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk 
beleidsplan. Bij ministerieel besluit van 17 mei 2019 werd hiervoor een subsidie van 60.000 euro 
toegekend. 
Om dit grootschalig project op te volgen zal een zware tijdsinvestering nodig zijn door de dienst 
ruimtelijke ordening. Daarom wordt voorgesteld om, buiten de personeelsformatie (wegens het 
tijdelijk karakter van het project), een halftijdse betrekking van deskundige vergunningen vacant 
te verklaren, en hiervoor de voorwaarden vast te stellen. 
 
Lochristi is een groeiende, bloeiende gemeente die bovendien financieel 
gezond is. De uitdagingen naar de toekomst zijn enorm: op vlak van 
mobiliteit, milieu en klimaat maar ook dus waar het hier over gaat rond 
ruimtelijke ordening en eindelijk werk maken van een goed ruimtelijk 
beleidsplan. 
 



In de nota van de gemeentelijke dienst RO (ruimtelijke ordening) , nav de 
mogelijke opstart van een extra tijdelijke halftijdse werkkracht, lezen we 
dat deze dienst permanent onderbemand is. Hier is dus duidelijk nood aan 
een permanente versterking van deze dienst. 
We lezen in de visietekst nav MJP ( meerjarenplanning) :“onze 
medewerkers zijn de vitale schakel in onze dienstverlening. Via de inzet 
op personeelswelzijn en een modern personeelsbeleid beogen we 
betrokken en deskundige medewerkers die zich met passie en fierheid 
inzetten voor de gemeente….” Deze visie klinkt echter helemaal niet door 
in de noot van de dienst RO…integendeel: de nood werd reeds meermaals 
gemeld staat er … 
Een halftijdse kracht zal dus niet toereikend zijn. 
We denken ook dat een voltijdse betrekking meer gemotiveerde en 
sterkere kandidaten zal aantrekken. 
Wij achten het dus noodzakelijk dat deze dienst versterkt wordt met een 
voltijdse kracht en niet alleen tijdelijk maar permanent. 
Dit zou een concrete vertaling zijn van de actie bij de 6de 
beleidsdoelstelling van het MJP “ de personeelsbehoeften zijn afgestemd 
op de huidige en toekomstige noden”. 
We lezen ook in het Vlaamse regeerakkoord dat vanaf 2020 jaarlijks extra 
middelen naar de gemeenten  ifv “Ruimtebeleid” zouden gaan en 
oplopend zelfs… Deze middelen zouden kunnen worden ingezet om o.a. de 
dienst RO te versterken en deze nood te lenigen. 
Wij gaan dus niet akkoord. 
 
 
 
 
 
11e Punt: Meerjarenplan 2020-2025. Kernwaarden, missie en visie. Goedkeuring 

 
In voorbereiding op de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, werden de kernwaarden, missie 
en visie van gemeente en O.C.M.W. geformuleerd door de daartoe opgerichte projectgroep 
bestaande uit het college van burgemeester en schepenen/vast bureau en de managementteams 
van gemeente en O.C.M.W.  (onder begeleiding van de firma CC Consult). 
In de missie wordt het bestaansrecht van de organisatie beschreven vanuit de waarden en 
identiteit. Het geeft een antwoord op de vraag waar de gemeente Lochristi voor staat (gemeente 
Lochristi = gemeentebestuur én O.C.M.W.). Een visie houdt rekening met de geformuleerde missie, 
maar is meer toekomstgericht en geeft een antwoord op de vraag hoe we de missie willen 
realiseren. 
De kernwaarden, missie en visie vormen vervolgens het uitgangspunt voor het bepalen van de 
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties van het meerjarenplan 2020-2025. 
Aan de raad wordt gevraagd de kernwaarden, missie en visie goed te keuren. 
 
 
Een tekst opgemaakt door CC Consult, marketingtaal, zo komt het over.                                                 
Termen als klantgerichte organisatie storen ons. Het gaat over burgers, 
geen klanten, het zijn betrokkenen met wie wederzijds wordt 
gecommuniceerd, gedebatteerd, niet van beleid naar klant, maar in 2 
richtingen: luisteren en spreken. Een belangrijke nuance wat ons betreft.  
 
Er wordt immers gesproken van een gedragen, afgestemde visie… Als het 
MJP voorgesteld wordt aan de afgevaardigden van de adviesraden, wat 



verplicht is, moeten zij binnen de 7 dagen reageren: dit is veel te weinig 
tijd om de betrokken achterban te beluisteren, te consulteren, hen te 
laten reageren en hun stem mee te nemen in het MJP. 
 
Zeer vage taal, zoals:  “de toekomst die we met alle medewerkers, 
klanten en partners willen bereiken”, “gemeenschappelijk doel”… een taal 
waar je alle kanten mee uit kan, waar je ook niet tegen kan zijn want 
integriteit, teamwerk, durf, creativiteit, engagement, …wie kan daar nu 
tegen zijn? 
Anderzijds wordt erg benadrukt: financieel gezond blijven, haalbaar, 
realistisch,…wat ook wij natuurlijk heel belangrijk vinden,  maar klinkt 
weinig ambitieus naar de uitdagingen waar ook onze gemeente voor staat 
de komende jaren…ruimtelijke ordening, mobiliteit, klimaat en energie, 
enz… 
 
“De medewerkers als vitale schakel, sterke organisatie en als visie” staat 
er. Zeer zeker, zij hebben de knowhow en kennen de wetgeving maar zijn 
onderbemand. Ik verwees er reeds naar in punt 9: deze visie lijkt dode 
letter als je de nood van de gemeentelijke diensten beluistert, … 
 
En daar gaat het toch over. 
We keuren deze tekst goed maar kijken enorm uit naar de concrete 
vertaling van de keuzes die worden gemaakt die zich vertalen in budget 
en personeeluitbreiding voor de komende jaren.                   
 
 
 


