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TOELICHTING GEMEENTERAAD VAN 25 NOVEMBER 2019 Repliek van Groen-sp.a fractie 
bij punten 2, 8, 9 en 21. Repliek is aangeduid in het groen.  

 
 

 
 
 
 
2e Punt: Aankoop zoutstrooier. Principebeslissing en goedkeuring opdrachtdocumenten 

 
De huidige zoutstrooier is versleten (15 jaar oud), is defect en de herstellingskost loopt te hoog op 
(ongeveer 50% van de nieuwprijs). Het is daarom aangewezen deze te vernieuwen. De 
aankoopprijs wordt geraamd op 42.000,00 euro, excl. btw. Aan de raad wordt gevraagd de 
principebeslissing te nemen, de opdrachtdocumenten goed te keuren en het college van 
burgemeester en schepenen te machtigen de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

 
Wij gaan akkoord met de aankoop van de zoutstrooier. 
 
Maar we willen, met de winter op komst, bijzondere aandacht 
vragen voor het vrij houden van de fietspaden. Vaak zijn de 
rijwegen wel vrij maar worden de fietspaden “vergeten” en 
blijven deze gevaarlijk glad en ontstaat daar een sneeuwbrij. 
De fietssnelwegen moeten ook door de gemeente onderhouden 
worden en daarbij kan de gemeente genieten van een 
onderhoudssubsidie. Morgenavond 26.11 wordt daar een info-
avond rond georganiseerd. Gaat de gemeente in op dat 
aanbod?  
 
 
8e Punt: Aankoop elektrisch voertuig cultuurdienst. Principebeslissing en goedkeuring intekening op 
gebundelde aankoop door Fluvius 

 
Na de realisatie van site Uyttenhove zal de cultuurdienst verhuizen naar deze site. Om materiaal te 
kunnen vervoeren bij de voorbereiding of op de dag zelf van evenementen is het aangewezen deze 
dienst te voorzien van een voertuig. Door de aankoop van een elektrisch voertuig is er geen 
uitstoot van CO2 en geeft de gemeente een duurzaam signaal aan haar inwoners en medewerkers. 
De aankoop kan gebeuren via Fluvius door in te tekenen op de gebundelde aankoop van duurzame 
voertuigen (elektrisch en aardgas) voor lokale besturen. De aankoopprijs voor het type 
bestelwagen met 5 zitplaatsen wordt geraamd op 28.658,00 euro, excl. btw.  
Aan de raad wordt gevraagd de principebeslissing te nemen en in te tekenen op de gebundelde 
aankoop door Fluvius. 
 

Akkoord 
 
Graag zouden we hier een inschakeling en overeenkomst zien 
tussen de gemeente en Partago, de dienst in Lochristi die 
elektrisch autodelen organiseert. Kan deze elektrische wagen, 
bestelwagen buiten de diensturen niet aangewend worden voor 
particulier gebruik of voor Lootse verenigingen? 
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9e Punt: Subsidiereglement Groene en Avontuurlijke Speelplaats voor scholen. Wijziging 
 

Op 27 mei 2019 keurde de raad het subsidiereglement GRoene en Avontuurlijke Speelplaats voor 
scholen goed. Omdat de berekening van het subsidiebedrag niet duidelijk is en omdat de 
verhouding van maximum 1/3 verharde en minimum 2/3 onverharde oppervlakte in de praktijk 
niet haalbaar blijkt, is het aangewezen het subsidiereglement aan te passen. 
Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan om het subsidiereglement te wijzigen. 
 

“goede verhouding” tussen wat verhard en niet verhard is, is 
voor ons te vaag als criterium, niet meetbaar. 
Waarom niet differentiëren in het subsidiegeld? Hoe meer 
ontharden , hoe hoger de subsidie. Dit kan stimulerend 
werken, nu te vrijblijvend en vaag. 
Niet akkoord. 
 
 
21e Punt: Verdeling van de toelagen voor ontwikkelingssamenwerking 2019 

 
Voor subsidies ontwikkelingssamenwerking werd in het budget 2019 een krediet van 22.000 euro 
opgenomen. 
In het gemeentelijk infoblad werd een oproep gepubliceerd waarin geïnteresseerde hulpverleners 
werd gevraagd een aanvraag om subsidie in te dienen. 
De gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking bundelde de aanvragen en 
formuleerde volgend voorstel: 
 

project/begunstigde 
 

Bedrag in euro 

11.11.11 comité Lochristi 
 

3.550 

Zuster Agnes Verbrugghen, project Nyamasheki in Rwanda 
 

2.050 

Vzw Zusters van Liefde Solidariteitsprojecten Noord-Zuid, Zuster 
Erna De Wulf, project in Rwanda 
 

2.050 

Vzw Vrienden Kasongo Lunda, Zuster Ria Van Der Sype, project in 
Congo 
 

2.050 

 
Zuster Rita Van Theemsche, project in Oost Congo 
 

 
2.050 

Vzw Abhaya India, project in India 
  

2.050 

Vzw Lisanga, project in Congo  
 

2.050 

Vzw Martin De Kegel, project in Sri Lanka  
 

2.050 

Fv Danywad India, project in India 
 

2.050 

Fv Waka Waka for Africa, project in Ivoorkust  
 

2.050 

Het komt de raad toe de definitieve verdeling van de toelagen vast te leggen. 
 
 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken er op te wijzen dat de 
samenstelling van de GROS op de website van de gemeente 
aan een opfrissing en een actualisering toe is.  
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En waarom niet, zoals in andere gemeenten het geval is, de 
verslagen op de website toevoegen, niet alleen voor de GROS 
maar voor alle adviesraden. Dit lijkt ons getuigen van 
openheid, transparantie en het toont waardering voor de inzet 
van vele vrijwilligers die in de adviesraden hun positieve 
bijdrage leveren voor onze gemeente. 
 
 
 
 
Toegevoegde punten 
 
Vraagstelling door de raadsleden 
 

Een vraag aan schepen Jean-Pierre Raman. 
Ik had de vraag reeds via mail gesteld maar ik kreeg telkens 
foutmelding. Ik gebruikte het mailadres dat op de website van 
de gemeente staat… 
 
Reeds enkele weken ligt de kerkwegel tussen de Beeweg, 
Zaffelare en de Dijkgracht er belabberd bij. 
In het eerste deel (dichtst bij Beeweg) is een veld verhoogd 
waardoor een strook naast het fietspad door de regen 
voortdurend onder water staat. 
Uitwijken langs die kant wanneer er tegenliggers zijn ,kan niet 
meer maar ook de andere kant is bemodderd.  
De zware machines om maïs te dorsen verergerden de 
toestand. Het voetpad, zoals je ziet op de foto’s, is bemodderd, 
ligt heel glad en gevaarlijk. 
Dit pad wordt ook door schoolgaande kinderen gebruikt. Zij zijn 
nog niet zo fietsvaardig wat voor hen extra moeilijk is. Vorige 
week had het dan gevroren en in namiddag lag alles nog 
gevaarlijker door het dooien… 
Is het mogelijk om deze verbindingsweg terug veilig, 
comfortabel en vrij van modder te krijgen zodat fietsen daar 
terug een plezier is? 
 
Ik kan me voorstellen dat het bijhouden van de staat van alle 
kerkwegels niet evident is. Via Regionaal Landschap Schelde-
Durme lees ik over het “Wegspottersproject” (en het staat ook 
vermeld op de website van Regionaal Landschap Meetjesland) 
waarbij vrijwilligers de gemeente bijstaan om een oogje in het 
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zeil te houden. Kan Lochristi niet bekijken of ze mee kunnen 
instappen in dit project? 
 
 
 
 


