
 
TOELICHTING GEMEENTERAAD VAN 30 SEPTEMBER 2019 Repliek van Groen-sp.a fractie 

bij punten 2, 3, 4 en 11. Repliek is aangeduid in het groen. 
 

 
 
 
 
2e Punt: Inbreng ‘verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen’. Goedkeuring aanbod openbare 
verlichting door distibutienetbeheerder Imewo  

 
Op 27 november 2017 ging de raad principieel akkoord met de overname van de bestaande 
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, investeringen en onderhoud openbare verlichting 
door de distributienetbeheerder Imewo tegen de symbolische waarde van 1,00 euro en nam de 
raad kennis van het reglement. Op vandaag is deze operatie op juridisch en notarieel vlak echter 
nog niet geheel afgerond. Na de fusie van Eandis en Infrax tot Fluvius werd een nieuw verbeterd 
aanbod van openbare verlichting opgemaakt dat reeds werd toegelicht aan de raadsleden. Hierbij 
zal de gemeente een éénmalige inbrengwaarde (gebaseerd op de economische nieuwwaarde van 
de steunen en armaturen en op een gedetailleerde inventaris) van 275.645,00 euro ontvangen in 
cash en 826.936,00 euro in OV-aandelen. De overdracht wordt vastgelegd in een notariële akte die 
later ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad. 
Aan de raad wordt gevraagd de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2017 in te trekken, kennis 
te nemen van het reglement ‘Fluvius openbare verlichting, diensten door de distributienetbeheerders 
aan lokale besturen’, het aanbod openbare verlichting door Imewo goed te keuren en de 
burgemeester er de algemeen directeur te machtigen de overeenkomst te ondertekenen. 
 
Akkoord 
We vragen toch aandacht voor het volgende: deze verlichtingspalen kunnen drager zijn voor 
allerhande 'smart city' tools zoals camera's, zenders, mogelijk ook andere registratietechnieken zoals 
microfoons, detectors,... we verwachten dat deze infrastructuur in de toekomst een grotere waarde 
zal hebben dan het Fluvius voorstel doet uitschijnen. Het spreekt voor zich dat dit alles erg delicate 
materie is in de afweging tussen veiligheid en dienstverlening versus privacy. Het is raadzaam 
hierover democratische controle te behouden en dat de gemeente hiervoor de regie in handen houdt.  
 
Schepen F. Droesbeke antwoordt dat de gemeente wel degelijk zelf de regie in handen zal houden… 
 
3e Punt: Verkaveling Zijstraat. Goedkeuring rooilijn 

 
Op 6 mei 2019 werd aan de verkavelaar het bewijs van het ontvankelijkheids- en 
volledigheidsonderzoek opgestuurd voor een verkavelingsaanvraag betreffende gronden gelegen in 
de Zijstraat (5 loten). 
Voor deze verkaveling dient de rooilijn met ongeveer 0,90 meter te verschuiven zodat deze op 6 
meter uit de as van de weg komt te liggen. 
Aan de raad wordt gevraagd de rooilijn goed te keuren. 
 
 
Deze verkaveling snijdt diep in het agrarisch landschap, zo schrijft ook de milieudienst over dit 
dossier.  
Deze verkaveling ligt in een landelijke woonzone type 1 dus wettelijk kan daar verkaveld worden. 
Maar…we sluiten ons aan bij het bezwaarschrift van enkele buurtbewoners: het groene rustige 
karakter van deze straat, waar momenteel ook geen nutsvoorzieningen zijn, zal sowieso verstoord 
worden.  
Wij blijven ons erover verbazen dat de gemeente nog steeds toelaat dat nieuwe verkavelingen in 
zulke zones worden aangesneden. Alweer wordt open ruimte ingenomen om er bouwgrond van te 
maken. De buren schrijven terecht dat het vergunningenbeleid dringend moet worden 
aangescherpt om het landelijk karakter van onze gemeente te behouden, zeker in deze delen van 
de gemeente. 
Wij dringen er nogmaals om werk te maken van een vernieuwde ruimtelijke visie en een scan te 
maken waar open ruimte kan behouden blijven en waar inbreiding en verdichting voor bouwen 
nabij de dorpskernen mogelijk is.  
Men vraagt ons de rooilijn goed te keuren maar omwille van voorgaande argumenten en als signaal 
willen wij ons hierin onthouden. 
 



Schepen S. de Nunzio antwoordde dat de gemeente geen woonverbod kan opleggen als dit door 
APA bepaald is dat dit een woonzone is, maar bevestigt wel dat er nood is aan een vernieuwende 
ruimtelijke visie en dat daar werk van zal gemaakt worden… 
 
 
4e Punt: Verklaring Initiatief TruStone voor lokale besturen. Ondertekening charter 

 
Op 26 oktober 2015 ondertekende de raad de resolutie fairtradegemeente en op 10 mei 2019 
keurde de Vlaamse regering de overeenkomst “Initiatief TruStone” goed met de bedrijven uit de 
natuursteensector waarbij het engagement wordt aangegaan voor een duurzame en verantwoorde 
productie en inkoop van natuursteen. Dit initiatief wil problemen zoals kinderarbeid, gedwongen 
arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, onveiligheid en bedreigingen voor de gezondheid bij de 
natuursteenproductie aanpakken. Door het opnemen van clausules in overheidsopdrachten omtrent 
duurzaam en verantwoord geproduceerde natuursteen kan de gemeente een belangrijke bijdrage 
leveren bij dit initiatief. 
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de afspraken die de partijen in het “Initiatief 
TruStone”hebben gemaakt en de doelstellingen en werkwijze van het initiatief te onderschrijven. 
	
We	vinden	dit	een	goed	initiatief	maar	we	vinden	dat	dit	moet	worden	gekaderd	in	een	bredere	
aanpak	inzake	duurzaam,	etisch,	sociaal,	lokaal	aankoopbeleid	van	de	gemeente.	Het	zou	een	
automatische	reflex	moeten	zijn	voor	alle	investeringen	en	aankopen.	
Zo’n	aanpak	sluit	aan	bij	de	engagementen	inzake	klimaat	(de	burgemeesterconvenant)	en	Fair	
Trade	gemeente.	
We	zien	deze	aanpak	reeds	in	de	gunningsleidraad	bij	de	uitbating	van	café	Uyttenhove	(	punt	6	
op	deze	GR)	waar	aangemaand	wordt	om	in	het		
aanbod	van	de	producten	in	het		
	
UYTcafé	aandacht	te	hebben	voor	fairtrade,	biologische	en	streekproducten.	En	we	lezen:	de	
kandidaat	concessiehouder	geeft	ook	met	concrete	voorbeelden	aan	hoe	hij	een	duurzaam,	
ecologisch	bewust,	aanbod	wil	samenstellen.	
Dit	vinden	we	consequent	en	waardevol.	
	
Er	zijn	tal	van	bestaande	ideeën	en	initiatieven	om	duurzaamheid	te	mainstreamen	in	het	
gemeentelijk	beleid	inzake	aanbestedingen	en	aankopen.	Om	maar	1	vb	te	noemen:	in	Gent	
bestaat	een	strategisch	kader	voor	duurzame	aankopen,	een	toetssteen	waar	aan	moet	worden	
beantwoord.	
	
Maar	wij	gaan	zeker	akkoord	met	dit	intitiatief.	
	
	
11e Punt: Oprichting van een lokaal netwerk vrijetijd. Goedkeuring afsprakennota 

 
De gemeenteraad heeft op 2 september jl. overeenkomsten met UiTPAS Regio Gent goedgekeurd. 
Momenteel wordt volop gewerkt aan de uitrol van de UiTPAS die vanaf 1 januari 2020 ter 
beschikking zal zijn voor de inwoners van Lochristi. 
Een voorwaarde voor de implementatie van de UiTPAS was het oprichten van een lokaal netwerk 
vrijetijd. De afsprakennota die hieraan verbonden is, dient ingestuurd te worden bij de Vlaamse 
overheid,  departement Cultuur, Jeugd en Media, uiterlijk op 01 oktober 2019. 
De afsprakennota kwam tot stand in overleg met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten (bib, jeugd, 
cultuur en sport), Welzijnsschakels, LDC ’t Fazantenhof en de sociale dienst van het O.C.M.W.  
Er wordt voorgesteld de afsprakennota  goed te keuren. 
 
Akkoord en positief dat dit werd afgetoetst bij alle betrokkenen! 
 
 
Vraagstelling door de raadsleden 
 
*De kerkwegel tussen Zeveneken dorp en Bastelare, is in zeer slechte staat, vooral het 
laatste deel bijna aan Bastelare ligt er heel gevaarlijk bij voor fietsers en voetgangers. Is het 



mogelijk om op korte termijn deze kerkwegel veiliger te maken voor de zachte weggebruikers 
zonder te verharden? 
 
Zal aangepakt worden! Werd door tijdsgebrek wat uitgesteld maar staat op de agenda! 
 
*inspraak adviesraden in meerjarenplanning. We ontvingen onlangs het memorandum van de 
Ouderen Adviesraad OAR waarin aandachtspunten worden meegegeven aan het bestuur om mee te 
nemen in de meerjarenplanning. 
Wij vragen dat alle adviesraden pro actief de kans krijgen om inspraak te hebben in het opstellen 
van deze planning. Naast de random bevraging van de inwoners door het studiebureau vinden we 
het heel logisch dat ook de adviesraden bevraagd worden en mee input kunnen geven over de te 
leggen accenten. Zo zal de meerjarenplanning een echte weerspiegeling zijn van de noden en een 
breed draagvlak kennen. Hoe zal de gemeente dit waarmaken? 
 
De reeds geïnstalleerde adviesraden zullen bevraagd worden in de eerstkomende vergaderingen. 
Van de nog niet opgerichte raden zal de voorzitter of een vertegenwoordiger uitgenodigd worden 
op de voorstelling van het meerjarenplan op 17 oktober. Dit wordt ook gezien als een info- en 
inspraakmoment. 
 
 
 
 


