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TOELICHTING GEMEENTERAAD VAN 26 APRIL 2021 

 
Ten gevolge van de coronamaatregelen en het besluit van de burgemeester van 22 oktober 2020, 
bekrachtigd door de gemeenteraad op 26 oktober, verloopt de vergadering digitaal (via TEAMS).  
De vergadering wordt audiovisueel gestreamd. 
 
 
10e Punt: Toekenning van een projectsubsidie voor de organisatie van “Zaffelare 1221-2021 in historisch 
perspectief” 

 
Vereniging “De Nieuwe Ontginning” vraagt een gemeentelijke projectsubsidie aan voor de organisatie van 
“Zaffelare 1221-2021 in historisch perspectief”, een nieuwe samenwerking tussen verschillende 
cultuurverenigingen waarbij meerdere historische avonden, de uitgave van een maandelijks krantje, een 
fietszoektocht en een tentoonstelling zullen worden georganiseerd. 
De cultuurraad heeft het project en de aangepaste begroting inhoudelijk getoetst aan de criteria van het 
bestaande reglement en stelt een subsidie voor van 750 euro. Hiertoe werden bijkomende vergaderingen van 
het dagelijks bestuur van de cultuurraad gehouden op 6 en 13 april. Daarbij werden de kosten voor de 
geplande tentoonstelling, technieken, gastsprekers en drukwerk in rekening gebracht. 
 

- We volgen het standpunt van de cultuurraad maar zouden graag de suggestie doen 
om nog meer- naar de aanvragers toe- ondersteunend te zijn en eventueel te 
bekijken of het mogelijk zou zijn om de aanvraag voor subsidie samen én in dialoog in 
te vullen. Blijkbaar is het niet evident om een aanvraag correct in te vullen en  we zijn  
er ten stelligste van overtuigd dat er een grote bereidheid is om te helpen waar kan 
door de cultuurdienst en cultuurraad 

-  
 
 
 
Toegevoegde punten 
 
Vraagstelling door de raadsleden 
 
 

- Vraag Hilde  

-  

- In veel straten in Lochristi zie je vaak dat de ruimte tussen rooilijn en private 
eigendom ingepalmd wordt door kiezels en/og grind en andere verharding. 

- Wettelijk mag je als eigenaar enkel de hoogst noodzakelijk overgang tussen openbaar 
en eigendom verharden voor de oprit van de wagen. 

- Maar blijkbaar wordt het hier ook getolereerd dat men dan de volledige oppervlakte 
gebruikt en verhard. 

- Alle oproepen, sensibilisering  ten spijt om te gaan ontharden, biodiversiteit te 
bevorderen, … Het vergroenen van deze stroken draagt bij, vele meters ontharden 
maken samen kilometers … 

- Het is nefast voor de mensen van de gemeente die de bermen moeten beheren want 
die kiezels zijn zeer schadelijk voor het onderhoud van de bermen. Die kiezels komen 
ook in de rioleringen terecht en een optimaal maaibeheer wordt hierdoor bemoeilijkt 
(o.a. kapotte klepelmaaimachines), wat ook nog extra kosten met zich meebrengt. 
Bovendien wordt het materiaal verspreid over de ruimere berm (alles moet opnieuw 
gebeuren) en belemmert het de waterafvoer naar de grachten. 
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- Deze vergrijzing van de bermen geeft een breder straatbeeld waardoor ook bewezen 
is dat men harder gaat rijden dan toegelaten wat ook nefast is voor de 
verkeersveilgiheid van fietsers en voetgangers. 

- En geef toe, om estetische redenen alleen al … wat is er mooier: een berm van grijze 
straatstenen of een berm vol gras en bloemen en alle insekten die er naar toe komen 
omdat het hun voedselbron is?! 

- Wat is de kijk van de gemeente hierop om hier nog proactiever mee om te gaan? 

- Wat gaat de gemeente hieraan doen? Hoe gaat de gemeente hier proactief op 
reageren en dit probleem aanpakken? 

- Het helpt natuurlijk ook niet als de gemeente zelf gefreest asfalt aanbrengt  in de 
bermen. Dit brachten we aan in de vorige GR maart 2021. Daar lapt zij haar eigen 
doelstellingen (vergroenen openbare ruimte, verhogen biodiversiteit, 
klimaatadaptatie, enz...)  aan haar laars.  

- Dit wat openbaar groen betreft waar in het meerjarenplan staat dat jullie kwalitateve 
open ruimte willen creëren.  

- Ook op privegrond zie je vaak dat voortuinen nog al te vaak verhard worden, ondanks 
alle aandacht en sensibilisering daarrond. 

- Voor nieuwe verkavelingen en woonentiteiten met meer dan 10 eenheden is een 
groenindex voorzien van 5 % van de totale bruto- terreinoppervlakte, in te richten 
door de verkavelaar of bouwheer als openbaar groen en verkeersgroen. 

-  

- Als je echt wil dat Lochristi een landelijke gemeente blijft, dat er meer waardevolle 
bermen en groen moet komen… dan zou je toch mbv stedenbouwkundige 
verordeningen dit percentage kunnen optrekken zodat  ontharding en vergroening 
op deze manier echt gerealiseerd wordt in onze gemeente.  

- De tijd van “creëren van draagvlak” is voorbij. We moeten als lokale  overheid hier 
een verantwoordelijkheid nemen en afdwingen dat doelstellingen worden gehaald. 

- Opnieuw hier de vraag welke concrete acties de gemeente hier zal ondernemen? 

-  

- Antwoord  

- Het probleem is gekend en de bekommernis  is er. Bij de opmaak van het 
klimaatadaptatieplan zal dit mee opgenomen worden. 

-  

- Men legt de focus op sencibilisering   ( vb in het infoblad zullen er fotos 
verschijnen van wat moet of niet moet) 

-  

- De gemeente is door de provincie verkozen  voor een proefproject 
“klimaatbestendige voortuin”, dus men wil meer doen dan strikt noodzakelijk. 

-  

- De handhaving of men zich aan de regels houdt is een moeilijk vraagstuk; 
Lochristi is een grote gemeente en het is onbegonnen werk alles te 
controleren ( o.a. door personeelstekort)  

-  

-  

- Vraag : Hilde 

-  
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- Kan er een zebrapad aangelegd worden op de oversteek tussen Schoolstraat en Kon. 
Boudewijnlaan? 

- Het ligt in logisch verlengde van het brede voetpad dat gebruikt worden door mensen 
die van de bushalte komen vanaf de N70 naar achterliggende straten.  

- De meeste voetgangers steken ook hier over en niet aan de andere kant van de 
Schoolstraat waar het voetpad smal is en weinig gebruikt wordt. 

-  

- Antwoord 

-  

- Men kan hier geen ja of neen op antwoorden , men zal het bekijken met de 
dienst 

-  
 

 


