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Punt 3 modulaire unit GBS Beervelde 

Ik liet reeds op de commissie onderwijs en op de GR mijn bezorgdheid horen rond verhogen van de 
capaciteit van het aantal leerlingen in Beervelde. 30 leerlingen extra in huidige onderwijstijd waar al 
veel krapte is naar middelen en personeel, nood aan verhoogde zorg voor veel leerlingen, in 
covidtijdextra ruimte noodzakelijk …. 

Ik stelde toen reeds de vraag : kan men deze leerlingen nog voldoende kwaliteit van onderwijs 
bieden en dit zowel naar materiaal, infrastructuur als personeel en bieden van zorg? 

Nu blijkt reeds een probleem naar infrastructuur en de nood aan opsplitsing van klasgroepen om de 
leerlingen beter  te kunnen begeleiden. 

Klascontainers zijn maar een tijdelijke oplossing maar wel nu reeds een grote bijkomende kost. Hoe 
gaat men dit op langere termijn oplossen? 

Hoe zit het met de ventilatie in deze containers?  

Onthouden 

 

Punt 4: zorgzame buurt 

We ondersteunen de doelstellingen van dit initiatief ten volle. Het komt tegemoet aan noden die 
leven in onze gemeente 

• Ontmoeting stimuleren 

• Buurtparticipatie opzetten , de buurtbabbels, die zeer laagdrempelig zijn 

• Ontmoeting stimuleren met een infopunt – ontmoetingsplek in het WZC 

• Aanspreekpunt voor de wijk, kennen de noden, kunnen andere versterken,… 

• De aanwezige diensten zorg en welzijn beter afstemmen op de noden van de inwoners 

• Informele zorg versterken en ondersteunen 

• Inzet van een ‘buurtregisseur’ die de buurtwerking aanstuurt, en bovenstaande 
doelstellingen nastreeft. 

Ook de samenwerking met professionele partners en de verankering met de lokale verenigingen, is 
zeer waardevol om doelstellingen te bereiken. 

We dragen dit een warm hart toe. Succes aan allen die hier aan meewerken.  

 

Punt 5: oprichten woonmaatschappij 

hoe is de keuze voor het werkingsgebied concreet tot stand gekomen : men heeft het over een goeie 
verstandhouding en connectie. Naar mijn aanvoelen gaat het over gemeenten met een sterk 
afwijkend  socio-economisch inwonersprofiel (Wetteren/Wachtebeke vs Laarne/Lochristi). ik denk 



dat de noden , zeker op het vlak van sociale huurwoningen, sterk verschillen tussen deze 2 'groepen'.  
Is er een werkingsverslag beschikbaar (gebeurde olv een 'facilitator')  

- stevig politiek verankerd ? - Waarom  ? Geen mandaten om de mandaten .... 

 

 

Punt 10 toekennen subsidies GROS 

Zoals reeds herhaaldelijk gezegd is een frissere hedendaagse benadering van de GROS-werking  
nodig. VVSG werkt al sinds 2013  rond een nieuwe visie op het gemeentelijke beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking die zich heeft aangepast aan de realiteit van vandaag, wat zich vertaalt 
in Lokaal Mondiaal Beleid. Ik zou vragen of het bestuur daarvan op de hoogte is en dat tenminste 
willen bekijken om die omslag ook te maken, als zovele andere gemeenten en steden: 
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/lokaal-mondiaal-beleid. 

Wij waarderen echter al deze projecten en zullen voor het toekennen van deze subsidies ons akkoord 
geven . 

 

Vraagstelling 

Hilde 

- Vorige week op 21.10 zijn nogmaals in de winkel van Droopy aan de Denen verwaarloosde en 
dode dieren gevonden. Een gruwelijke vaststelling van ongehoord dierenleed. Het is duidelijk 
dat winstbejag boven dierenwelzijn gaat voor deze keten.  
Er zijn reeds veroordelingen geweest en toch kon de eigenaar zich hier opnieuw vestigen. 
Vele mensen zijn gechoqueerd door dit feit en terecht. 
Onze vraag naar de gemeente is  

- dat de handelszaak Droopy en de fokkerij in Lochristi gesloten worden en vooral gesloten 
blijven en dat vanuit de gemeente een duidelijk signaal wordt gegeven dat zulke winkels 
geen plaats hebben in onze gemeente en dat de gemeente dierenwelzijn hoog in het vaandel 
draagt. 

- Dat de gemeente actieve stappen onderneemt naar hogere instanties om verder onderzoek 
te plegen naar deze keten en de ongeoorloofde en louche praktijken die deze broodfokkers 
plegen. 
Graag hadden we zicht op wat de gemeente daarin actief onderneemt. 
 
Schriftelijke vraag van Gaston De Belder aan Sandro di Nunzio: 
 
Ik heb gelezen bij de toelichtingen ivm de gemeenteraad van oktober dat de kerkfabrieken 
dit jaar zeer veel over hebben van hun exploitatie budget. Wat gebeurt er met die 
overschotten? Ik vermoed dat die “overgeheveld” worden naar het volgende boekjaar. 
Een tweede vraag is: hoeveel past de gemeente ieder jaar bij per kerkfabriek? Worden er ook 
andere geloofsgemeenschappen financieel ondersteund in Lochristi? Indien ja, over welk 
budget spreken wij dan? 
 
Annemie: 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/lokaal-mondiaal-beleid


Onze fractie dankt de heer Patrick Maes en zijn team om het voorstel van onze fractie op de 
gemeenteraad van oktober 2020 en van januari 2021 in verband met het verstrekken van 
“gele brooddozen” aangenomen te hebben en het te realiseren. Het is een bijkomend 
comfort waarvan ouderen en mensen met een handicap kunnen genieten. Kleine dingen 
maken soms een groot verschil. 


