
Vragen gemeenteraad mei2020 fractie Groen-sp.a 

 

Hilde: 

Nav de burgemeesterconvenant op de vorige GR raakten we reeds het probleem van droogte aan in 

Lochristi en stelden we de vraag of Lochristi een droogteplan heeft. 

Schepen Raman antwoordde toen dat alles terug te vinden is in het hemelwaterplan van Lochristi 

Welnu:  

Met aandacht lazen we het hemelwaterplan van Lochristi, opgesteld in samenwerking met Aquafin. 

Het is een degelijk plan, waar we het algemeen principe bijtreden : inzetten op bronmaatregelen: 

ontharden, hergebruik , infiltratie, buffering en vertraagd afvoeren van water. 

Dit hemelwaterplan werd eind 2018 opgesteld. 

Er wordt vooral toegespitst op problemen rond mogelijke wateroverlast. Hierrond wordt reeds veel 

gedaan en staan belangrijke projecten op stapel zoals “de Nieuwe Westlede”, het Wonderwoud en 

Moervaartvallei als bufferzones, studie rond Zuidlede, e.a. 

Maar, we lezen letterlijk (p.36) : voor Lochristi is het probleem van droogte gering. Door de hoge 

grondwaterstanden is er vaker nood aan drainage om grondbewerking mogelijk te maken.                                             

Op dit moment is de realiteit echter veranderd. 

We zitten momenteel in alweer een droogteperiode, we stevenen al het 4de jaar op rij af op een 

droge zomer, is het de droogste start van het zomerseizoen sedert 100 jaar, waaien zandstormen 

over onze Lootse velden, is het grondwaterpeil dramatisch gezakt na een nochtans heel natte 

periode. 

Hier stelt zich de vraag: hoe en in welke mate stuurt de gemeente dit plan bij om deze nieuwe 

realiteit, de waterschaarste, het probleem van droogte, het hoofd te bieden? Welke concrete 

maateregelen worden ondernomen? In het meerjarenplan zijn alvast geen/weinig acties hierrond 

voorzien terwijl het probleem al enkele jaren overduidelijk is. 

En met maatregelen bedoelen we niet alleen de waterbesparende maatregelen die van de burger 

worden verwacht: gazon niet sproeien, auto niet wassen, enz…  

En rond waterbesparing toch even dit: 

We delen de verontwaardiging delen van burgers die zien dat bij de werken aan de Dorpsstraat, en in 

het algemeen bij allerlei bouwwerven het grondwater zomaar in de riolering geloosd wordt. Op die 

manier worden de ondergrondse waterbubbels vernietigd (er komt beton voor in de plaats) maar 

erger nog is het verspillen van dat opgepompte water. Is er geen mogelijkheid dat dat water door bv 

gemeente gerecupereerd wordt (overpompen in gemeentelijke tankwagens en dan doorstorten in 

hun reservoirs?) en dan gebruikt wordt bvb ifv bewatering van de bloemen in de gemeente? 

Er zijn al voorbeelden geweest in andere gemeenten. 

Als good practise: die absurde situatie willen de initiatiefnemers van Opensource.Brussels omzeilen. 

Zij deden een test op een werf op de terreinen van Thurn & Taxis. Voertuigen van de MIVB, Net 

Brussel en verschillende Brusselse gemeenten kwamen langs om hun tanks te vullen met 

grondwater, iets wat ze normaal gezien doen met drinkbaar water. Een ecologische en haalbare 



oplossing! En… Voor de bouwfirma’s is er een extra motivatie om deel te nemen aan het project. De 

werven betalen 55 cent per kubieke meter grondwater die ze in de riolering lozen, “net zoals de 

mensen thuis moeten betalen om het toilet door te spoelen”, stellen deze initiatiefnemers! 

Wat wij bedoelen zijn structurele maatregelen die passen bij een duurzaam waterbeleid.  

De neerslag is op jaarbasis steeds meer ongelijk verdeeld. Extreem natte periodes wisselen af met 

extreem droge periodes. Tijdens de natte periodes gaan we water moeten opvangen om zo de 

grondwaterstand op peil te houden en om de consument en de natuur het jaar rond van water te 

voorzien.  

De recentste ervaringen leren ons dat het opslaan van tijdelijk overtollig water zoveel als mogelijk 

aan de oppervlakte moet gebeuren.  

Water dat niet kan worden opgevangen in regenwaterputten moet afvloeien naar lagere delen van 

gronden, tuinen en landbouwpercelen. Systemen die eeuwenlang evident waren:                                

veedrinkpoelen, grachten met hier en daar een verbreding,                                                                                                          

V-vormige grachtprofielen en geen ingekiste U-vormige grachten, met beplante grachtwanden waar 

natuurlijke begroeiing een kans krijgt,                                                                                                                      

wadi’s moeten we terug in ere herstellen en hun belang erkennen. Zoals de wadi in de verkaveling 

Merelput, dat zou de nieuwe norm moeten worden in nieuwe woonwijken.                                                                                

Dit zou ook een idee kunnen zijn voor het nog te ontwerpen groene gebied in Lo-centrum: een deel 

als waterbuffering voorzien en recreatief en/of educatief ontwerpen: een regentuin, een waterpartij, 

… 

Hier willen we ook het volgende aankaarten: bij het beheer van grachten ontbreekt er een degelijk 

opvolgingsbeleid.  

Er wordt in het hemelwaterplan het idee beschreven om de inning van de polderbelasting te 

koppelen aan het beheer van perceelsgrachten. Dit is een stimulerende maatregel:  zo’n heffing zou 

aanzetten tot verandering (goed en natuurlijk onderhoud van de grachten) en zet het geld ook terug 

in voor een duurzamer waterbeleid. 

De gemeente heeft in dit kader veel middelen in eigen handen: stedenbouwkundige voorschriften, 

het opleggen van hedendaagse evidente maatregelen in het kader van het verlenen van 

omgevingsvergunningen. 

Er kan al een duurzaam waterbeleid gevoerd worden door te ontharden waar mogelijk. (Helaas 

wordt in Lochristi in hoog tempo verhard : 12ha/jaar, boven Vlaams gemiddelde 6ha/jaar) 

Stedenbouwkundige verordeningen opstellen voor hergebruik (drinkwatergebruik reduceren en 

afstroom van water verminderen) of door in te zetten op infiltratie door aanleggen groene zones. 

Om maar één voorbeeld te noemen: in het hemelwaterplan lezen we dat de zone rond de N70 een 

gevoelig gebied is voor wateroverlast. Dit is reeds gebleken ook… Dit kan niet anders door de vele 

grote baanwinkels met elk hun eigen verharde parkings … Hier heeft de gemeente eigen tools in 

handen om deze uitbaters aan te zetten om hemelwater een kans te geven om te infiltreren in plaats 

van het rioolstelsel te overbelasten bij zware regenval. Geen afstroom maar buffering! 

Waterdoorlatend materiaal gebruiken, plantenbakken voorzien, grachten verbreden, beplantingen 

voorzien … het moet toch mogelijk zijn om hen daartoe aan te zetten via stedenbouwkundige 

voorschriften? Helaas toont de gemeente hier weinig initiatief, daadkracht en wordt hier geen 

proactief beleid gevoerd.  



 

Daarom vragen we aan het gemeentebestuur: 

Op welke bronmaatregelen, voorgesteld in het hemelwaterplan, zal de gemeente, gedurende deze 

legislatuur, verder inzetten en welke concrete acties zal zij hierin voorzien?                                                                 

Hiervan is niets/weinig terug te vinden in het MJP! 

• Ontharden van parkings langs de N70 

• Uitbreiden bufferzones om water te stockeren  

• Zal de gemeente werk maken van een proactief beleid om het grachtnetwerk verder uit te 

breiden, bestaande grachten te onderhouden, (en burgers aanzetten) om grachtwanden natuurlijk 

aan te leggen en biodiversiteit aan de grachtwanden een kans te geven? 

• Zal de gemeente verder inzetten op uitbreiden van een groen- blauw netwerk waarbij trage 

wegen langs bestaande grachten als natuurlijke verbindingswegen worden ingericht en meerwaarde 

bieden als kwalitatieve publieke ruimte. Zo kunnen mensen wandelen en fietsen langs waardevolle 

natuur ( groen en water) en verhoog je de biodiversiteit en de belevingswaarde. 

• Zal de gemeente in nieuwe woonprojecten standaard waterbufferzones voorzien die het 

buffervolume van 250m3/ha benaderen om de verharding te compenseren? 

 

• Zal de gemeente naar de inwoners van Lochristi haar eigen voorbeeldfunctie van een 

duurzaam (water)beleid, ondertekend als engagement in de burgemeesterconvenant 1.0, voorstellen 

en een stimulerend beleid voeren naar  land- en tuinbouwers, bedrijven, particulieren om 

bufferzones te creëren voor opslaan, bufferen van hemelwater? 

• Zal het gemeentebestuur hiervoor de nodige middelen in het budget en het strategisch 

meerjarig beleidsplan voorzien? 

 

Annemie: aan college van burgemeester en schepenen 

Op 19 april 2020  hebben we als fractie een schrijven gericht aan  mevr Hilde Baele  

Antwoord van het college op het schrijven van onze fractie : 

“Het college heeft kennis genomen van uw bedenkingen. 

Het reglement mbt de Coronabon wordt nog niet geagendeerd in de raadszitting van 25 mei. 

Er zal naar een passend moment gezocht worden om met een afvaardiging van het college, de 

raadsvoorzitter en de fractieleiders verder te overleggen over dit item.” 

Vraag : Hebt  u al “zicht “wanneer dit “passend” moment er zal zijn? Het publiceren van het 

voornemen een corona bon te verstrekken “heeft al zijn “ passend moment” gehad, aangezien dit al 

in het” nummer 9080” van vorige week vermeld staat . 

 

Annemie: 



 Vraag aan de heer Patrick Maes 

 Het OCMW Lochristi mocht recent een schenking en subsidie ontvangen en deze zullen gebruikt 

worden om de meest kwetsbare mensen en mensen die omwille van de corona-crisis een eerste keer 

beroep doen op het OCMW te voorzien van vers groenten en fruit dmv aankoopbonnen. Dit initiatief 

juichen wij te volle toe. 

Volgens onze inlichtingen zal Lochristi een subsidie ontvangen van 6.594 van de federale overheid . 

In staatsblad 20/5 : na te kijken op POD (kan het staatsblad niet penen : iemand ?) 

Maakt de 1.320 EUR deel uit van de 6.594 eur? En waarvoor zal  gemeente dit (resterend) geld 

inzetten? 

Wat zijn de plannen voor de toekomst om de sociale impact van corona op te vangen los van dit 

bedrag? 

 

3) Vraag aan mevrouw van Nieuwenhuyse 

Op de gemeenteraad van mei 2019 vroeg ik aan u, Mevrouw de schepen  of de gemeente , naar 

aanleiding van de capitulatie van Nazi-Duitsland op 8 mei 1945, dus net 75 jaar geleden  bepaalde 

activiteiten organiseert .  

Mevrouw Van Nieuwenhuyse antwoordde dat dit wel de bedoeling was. 

Bij mijn tweede interpretatie over deze zaak in februari 2020, zei Mevrouw Van Nieuwenhuyse dat ze 

het nog eens ging vragen aan de cultuurraad, Bij mijn weten is er geen eerste, laat staan 2de vraag 

gesteld aan de cultuurraad. 

Spijtig genoeg is er  door de corona-crisis  weinig herdenking geweest , al hebben wel bepaalde 

gemeenten een kleine passende  herdenking gedaan. 

Groot is mijn consternatie dat het gemeentebestuur  zelfs nog géén bloemstukje aan het graf voor de 

kerk in Lochristi heeft voorzien. 

 

Hilde 

Vraag aan JP Raman/ F Droesbeke 

Op de  parking aan de bieb in Lochristi werd voor de verharding een plastieken raster gelegd. 

Wellicht met de goede intentie van waterdoorlatend materiaal te gebruiken. Helaas ligt de parking 

en de bermen aan de rand van de parking, nu vol plastiekdeeltjes,  verbrokkeld en kapot gereden 

door de auto’s, en het plastiek ligt tot in de berm naast het voetpaadje, tussen de kruiden en de 

struiken…Zie foto’s… 

Het vele plastiek op de grond is in schril contrast met de natuurlijker omgeving die men er wil 

creëren aan de kleuterschool, bib en aan de speelpleinen. Blijft die plastiek liggen of wordt daar 

ingegrepen en gekeken naar een oplossing? 

Hilde 

Vraag aan schepen JP Raman: 



Vraag van een bewoner van de nieuwbouw blokken aan de Ford garage (recht tegenover de 

Delhaize). Daar loopt blijkbaar een “proefproject”  vanuit de gemeente dat ALLE afval in 1 container 

mag gestort worden, enkel de PMD -zakken zijn er nog, voor de rest: gewoon alles in 1 klep kieperen. 

Niks sorteren … Komt dit initiatief van de gemeente? In wiens opdracht is dit project? Doelstelling? 

 

Hilde 

Vraag aan de burgemeester: 

Oproep voor subsidies exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen en toolbox duurzame 

mobiliteit. 

De Vlaamse overheid wil lokale overheden stimuleren om nav Coronacrisis en de exit maatregelen te 

nemen voor het verder stimuleren van wandelen en fietsen, meer inzetten op duurzame mobiliteit, 

inrichten van veiliger, beter aangepaste wandel- en fietsroutes, zogenaamd Covidproof (hygiëne en 

veilige afstand) 

Er is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor 50% van de kosten voor wegmarkeringen, 

wegmeubilair en plaatsingskosten: 

- verbreden oversteekplaatsen, voet- en fietspaden, 

- al of niet tijdelijk inrichten doorlopende straat, fietsstraat, schoolstraat, woonerf om meer ruimte te 

creëren voor fietsers en voetgangers. 

- Zorgen voor Covidveilige fietsroutes en schoolomgevingen voor kinderen 

en: - tijdelijke bijkomende fietsstallingen voorzien op bestaande autoparkeerplaatsen 

Tegen 15 juni moet de subsidie worden aangevraagd.  

Er zijn acties om inwoners te stimuleren om de fiets te blijven gebruiken. Vb Campagne “blijven 

fietsen allemaal (Vlaamse stichting verkeerskunde) 

Beloningssystemen voor fietsende en wandelende leerlingen: de fiets zorgt immers automatisch voor 

fysieke afstand tussen leerlingen op weg van en naar school… 

Zal de gemeente hierin initiatief nemen om deze subsidie aan te vragen en ifv welke acties? Wat zal 

de gemeente doen om de fiets- en wandelroutes veiliger en comfortabeler te maken en om, nu het 

moment rijp is, het draagvlak maar ook de noodzaak groot is om in te zetten op duurzame 

mobiliteit? Of laat de gemeente deze kans liggen en doen we gewoon verder “business as usual”?! 

 


