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De zitting wordt geopend om 20:00 uur.

OPENBARE ZITTING
1.

Mededelingen

- BI/AR 070500 /2210007:
- BI/AR 070500/2400000:
- BI/AR 070500 /2400000:
- BI/AR 080000/2410000:
- BI/AR 070500/2210007:
Kennisname

kabelmatten Uyttenhove en Lodejo
extra theaterdoek en T-fixen Uyttenhove
harnas hoogtewerker en kabelmat Uyttenhove
Chromebooks gemeenteschool
(via raamcontract stad Brugge)
lot staalwerken (trechter en brievenbus) Uyttenhove

€ 600,49
€ 364,22
€ 570,21
€ 63.470,78
€ 11.621,67

OPENBARE WERKEN - WEGEN
OPENBARE ZITTING
2.

Wegen- en rioleringswerken Lichtelarestraat – principebeslissing en goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst en addendum ereloonovereenkomst.

Juridische grond
 Het decreet over het lokaal bestuur.
 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2017 met betrekking tot de subsidiëring van de
werken, vermeld in artikel 32 duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 november 2009 houdende goedkeuring van het reglement dat
de gemeentelijke tussenkomst regelt in de kosten voor de afkoppeling op particulier domein van
hemelwater en afvalwater, zoals gewijzigd op 25 juni 2012.

Feiten, context en motivering
 Het project 23.096 Sanering Antwerpse Steenweg (N70) en ontsluiting RWA is opgenomen op het
investeringsprogramma 2019-2023, voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke
zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 30
maart 2018.
 Het voorontwerp van Aquafin, dat op 13 december 2019 voorwaardelijk gunstig geadviseerd werd
door het ambtelijk bekkenoverleg, voorziet in de aanleg van RWA-infrastructuur langsheen de
gehele Lichtelarestraat (N70 tot aan Ledebeek) en van een DWA-leiding tussen N70 en
Lichtelarestraat nr. 98 (centraal gebied en groene cluster). De kostprijs voor Aquafin voor de
wegen-en rioleringswerken wordt geraamd op 3.077.715,00 euro (excl. erelonen, onteigeningen,
nutsleidingen, labokosten ed.).
 De zonering van de woningen Lichtelarestraat nrs. 100 - 106 - initieel ingekleurd in ‘rood’ - is
inmiddels herzien naar ‘groen’, zoals aangegeven op de evaluatie van de aangevraagde
herzieningen door VMM (2019; cluster 034-76 ). De aanleg van de DWA-leiding voor deze
woningen is ten laste van de gemeente.
 Het is aangewezen om samen met de rioleringswerken de verkeersveiligheid langs de
Lichtelarestraat te verhogen.
 De Lichtelarestraat is gelegen op het lokale fietsroutenetwerk. Voor de aanleg van fietspaden kan
derhalve subsidie bekomen worden via de provincie Oost-Vlaanderen. Het subsidiepercentage
bedraagt 40%.
 Niettegenstaande de subsidieprocedure niet voorziet in de opmaak van een startnota werd ervoor
gekozen deze toch op te maken om zodoende een voldoende gedragen concept uit te werken.
Inmiddels werd de startnota goedgekeurd in de mobiliteitscommissie van 7 oktober 2021.
 Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de gemeente Lochristi in het
kader van het project Sanering Antwerpse Steenweg (N70) en ontsluiting RWA wordt ter
goedkeuring voorgelegd.
 Aquafin heeft een multilaterale raamovereenkomst afgesloten met meerdere studiebureaus na
een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
 In toepassing van deze MLO heeft Aquafin op 10 augustus 2018 een ontwerpovereenkomst
afgesloten met Studiebureau Astro-Plan voor het bovengemeentelijk project 23.096 Sanering
Antwerpse Steenweg (N70) en ontsluiting RWA.
 De gemeente kan, in toepassing van artikel 42§1,1 a van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten, via een addendum toetreden tot deze multilaterale raamovereenkomst van
Aquafin en in voormelde ontwerpovereenkomst.
 Het ontwerp van addendum bij de studieopdracht voor de opmaak van het voorontwerpdossier
voor project 23.096 Sanering Antwerpse Steenweg (N70) en ontsluiting RWA en aanleggen
fietspaden langs de Lichtelarestraat wordt ter goedkeuring voorgelegd.
 De gemeente kan ifv. de veiligheidscoördinatie, in toepassing van artikel 2§3 van deze
samenwerkingsovereenkomst, toetreden tot het bestaande contract tussen Aquafin en Alsaco.
Inspraak, advies en bijlagen
 Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de gemeente Lochristi in het kader
van het project Sanering Antwerpse Steenweg (N70) en ontsluiting RWA.
 De toepasselijke opdrachtdocumenten bij deze multilaterale overeenkomst.
 Ontwerp van addendum bij de studieopdracht voor de opmaak van het voorontwerpdossier voor
project 23.096 Sanering Antwerpse Steenweg (N70) en ontsluiting RWA en aanleggen fietspaden
langs de Lichtelarestraat.

Financieel kader
 De kostprijs voor het gemeentelijk aandeel wordt als volgt summier geraamd (incl btw):
* Wegen- en rioleringswerken (fietspad, andere wegverfraaiing
*
*
*
*


en wegherstel dat Aquafin niet ten laste neemt):
15% ifv. erelonen, proeven, marge ed.
Subsidies fietspad
Onteigeningen (incl. kosten)
Privé-afkoppelingen
SOM

800.000,00 €
120.000,00 €
-160.000,00 €
425.000,00 €
240.000,00 €
1.425.000,00 €

De uitgaven zijn voorzien in het meerjarenplan, nl:
 werken op openbaar domein en ereloon (3.1.1/3101101/020000/2240007)
 onteigeningen (3.1.1/3101105/020000/2202000)
 afkoppelingen op privé-domein (3.1.1/3101102/020000/664000)

Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Florian Vermeersch,
Danny Taghon, Hilde Van Laere, Vanja De Clercq,
Anne-Marie Vanhee, Geert, Frans Mallems,
Thierry Van Hecke

De raad gaat principieel akkoord om, in samenwerking met Aquafin, wegen- en
rioleringswerken uit te voeren in de Lichtelarestraat. De netto-uitgave voor de gemeente
Lochristi wordt summier geraamd op 1.425.000 euro (incl btw).

Artikel 2

De samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘23.096 Sanering Antwerpse Steenweg
(N70) en ontsluiting RWA’ met Aquafin wordt goedgekeurd. Het college van
burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de voorliggende
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens de gemeente Lochristi.

Artikel 3

Het addendum bij de studieopdracht voor project ‘23.096 Sanering Antwerpse Steenweg
(N70) en ontsluiting RWA’ met Aquafin en studiebureau Astro-Plan wordt goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd het voorliggende
addendum te ondertekenen namens de gemeente Lochristi.

Artikel 4

De raad gaat akkoord met de toetreding tot het bestaande contract tussen Aquafin en
Alsaco i.v.m. de veiligheidscoördinatie.

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan
 Aquafin nv
 Studiebureau Astro-Plan
 Alsaco
 Financieel directeur.

Akkoord
OPENBARE WERKEN - VARIA
OPENBARE ZITTING
3.

Toetreding tot de aankoopcentrale DOKO

Juridische grond
 Het KB van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni
2006 en de koninklijke uitvoeringsbesluiten daarvan.
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en
latere wijzigingen.
 KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
 KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere
wijzigingen.
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking.
Feiten, context en motivering
 DOKO vzw (Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs) ondersteunt leden van het
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aanverwante verenigingen bij de toepassing van de wetgeving
overheidsopdrachten.
 DOKO vzw fungeert o.a. als aankoopcentrale.
 Een aankoopcentrale is een aanbestedende overheid die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en
eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht. De aanbestedende overheid die beroep doet
op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren.
 De gemeente is onderhevig aan de wetgeving overheidsopdrachten en wordt geconfronteerd met
complexe technisch- administratieve vraagstukken. Zo worden steeds meer en meer eisen gesteld
op vlak van vakspecifieke kennis.
 De samenwerking op vlak van overheidsopdrachten en/of het aanbieden van facilitaire diensten
kan positieve schaaleffecten en synergieën genereren.
 De dienstverlening van DOKO vzw kan enkel aangeboden worden aan de leden van het Katholiek
Onderwijs en aanverwante verenigingen. De gemeente Lochristi wordt beschouwd als een
onderwijsorganisatie en kan onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur van de
vzw DOKO toetreden.
 De raad dient de aanvraag tot toetreding officieel voor te leggen aan de Raad van Bestuur van de
vzw DOKO.
 Het actuele aanbod van DOKO is te raadplegen op doko.be



Het aanbod van raamcontracten is interessant voor de gemeentelijke basisscholen (oa. aankoop
schoolboeken, lesmateriaal, didactisch materiaal, digitale schoolborden, laptops en ander ICTmateriaal).

Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

24

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Florian Vermeersch,
Danny Taghon, Vanja De Clercq, Geert, Frans Mallems,
Thierry Van Hecke

tegen:

2

Hilde Van Laere, Anne-Marie Vanhee

onthouding:

0

De gemeenteraad wenst toe te treden tot DOKO vzw om gebruik te kunnen maken van de
aangeboden raamcontracten onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van
Bestuur van DOKO vzw.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing.

Artikel 3

Dit besluit wordt meegedeeld aan DOKO vzw, de schooldirectie, de dienst informatica, en
aan de financieel directeur.

Akkoord
MILIEU - DUURZAAM BELEID
OPENBARE ZITTING
4.

Wedstrijd ecologische tuinen 2022

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2021 betreffende wedstrijd ecologische tuinen 2021
Feiten, context en motivering
 Via de wedstrijd ecologische tuinen wil de gemeente in samenwerking met de gemeentelijke
adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid de biodiversiteit op het openbaar en privaat
domein stimuleren.
 Binnen de gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid werd een speciale
werkgroep opgericht die de organisatie van de wedstrijd ecologische tuinen op zich neemt.
Specifieke wedstrijdcriteria werden opgesteld door deze werkgroep.



De interesse voor de wedstrijd wordt steeds groter. De deelnamecijfers blijven stijgen sinds de
eerste editie in 2016.

Inspraak, advies en bijlagen
 Het gemeenteraadsbesluit betreffende wedstrijd ecologische tuinen 2021 en de wedstrijdcriteria
zijn bijgevoegd.
Financieel kader
 De nodige kredieten voor de prijzen zijn voorzien in het meerjarenplan 2020 – 2025.
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Florian Vermeersch,
Danny Taghon, Hilde Van Laere, Vanja De Clercq,
Anne-Marie Vanhee, Geert, Frans Mallems,
Thierry Van Hecke

Met het oog op de versterking van de biodiversiteit in private tuinen organiseren de
gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid en het gemeentebestuur
een wedstrijd ecologische tuinen.

Artikel 2

De raad gaat akkoord met de criteria, opgenomen als bijlage, voor de wedstrijd
ecologische tuinen 2021.

Artikel 3

Om deel te nemen is de enige voorwaarde inwoner te zijn van Lochristi. De inschrijvingen
gebeuren kosteloos door middel van de formulieren die ter beschikking gesteld worden.

Artikel 4

Indien een deelnemer uit de top 3 van de vorige editie bij de editie 2021 terug in de top 3
eindigt, dan dient deze zijn prijzengeld te schenken aan een milieugerelateerd goed doel.
Dit goed doel moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeentelijke adviesraad
voor milieu, natuur en duurzaamheid.

Artikel 5

De beoordeling van de deelnemende tuinen zal gebeuren door een deskundige jury, die
samengesteld wordt uit 2 ambtenaren en 3 leden van de gemeentelijke adviesraad voor
milieu, natuur en duurzaamheid. Juryleden kunnen zelf niet deelnemen aan de wedstrijd.
Indien door bepaalde omstandigheden een tuinbezoek door de voltallige jury niet
mogelijk is, dan zullen enkel de aangestelde ambtenaren van de gemeente ter plaatse
gaan. Aan de hand van foto’s en videobeelden zal de voltallige jury nadien de tuin
beoordelen.

Artikel 6

Het gemeentebestuur neemt het prijzengeld van 1.500,00 euro te zijnen laste. Dit bedrag is
volledig betaalbaar in natura en is voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025.

Artikel 7

De verdere uitwerking van de actie wordt, met inachtneming van de vorige artikelen,
toevertrouwd aan de gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid.

Artikel 8

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat, de financieel directeur en de
voorzitter van de gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid.

Akkoord
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
OPENBARE ZITTING
5.

Voordrachten voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 (6e punt) houdende voordrachten voor de raden van
bestuur, comités of andere organen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
andere verenigingen
Feiten, context en motivering
 Vanaf 1 januari 2022 hebben de heren Tom De Grauwe en Frederik Van den Berghe hun mandaat
als schepen opgenomen (conform de gezamenlijke voordrachtakte voor de schepenen, ingediend
na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018), in opvolging van mevrouw Janine
Stadeus en de heer Jean Pierre Raman, die wel hun hoedanigheid als raadslid hebben behouden.
 In aansluiting op deze wissel stelt de Open VLD-fractie een aantal wijzigingen voor in voornoemd
raadsbesluit van 25 februari 2019 (6e punt) houdende voordrachten voor de raden van bestuur,
comités of andere organen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere
verenigingen
Stemming: voor:

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Florian Vermeersch,
Danny Taghon, Hilde Van Laere, Vanja De Clercq,
Anne-Marie Vanhee, Geert, Frans Mallems,
Thierry Van Hecke

Besluit
Artikel 1

In het beschikkende gedeelte van het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019
(6e punt) houdende voordrachten voor de raden van bestuur, comités of andere organen
van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verenigingen, worden
volgende wijzigingen aangebracht:
1. In artikel 3 (IDM) wordt de laatste zin vervangen door de volgende tekst:
“De heer Frederik Van den Berghe, schepen, wonende te Heistraat 44, 9080 Lochristi,
wordt voorgedragen als lid van het Algemeen Comité van IDM.”
2. In artikel 4 (Veneco) wordt het tweede lid (Kredietcommissie Veneco) vervangen door
de volgende tekst:
“Mevrouw Elise Neyt, raadslid, wonende te Moleneinde 15, 9080 Lochristi, wordt
voorgedragen als lid van de Kredietcommissie Vlaamse energielening van Veneco.
De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi,
wordt voorgedragen als plaatsvervanger.”
3. Artikel 16 (LOGO Gezond +) wordt vervangen door de volgende tekst:
“Mevrouw Janine Stadeus, raadslid, wonende te Rostijnenstraat 5, 9080 Lochristi,
wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van LOGO Gezond +”
4. Artikel 22 (Burensportdienst Schelde-Durme) wordt vervangen door de volgende
tekst:
“De heer Tom De Grauwe, schepen, wonende te Dorp-Oost 47 bus C03, 9080
Lochristi, wordt aangeduid als lid van het Beheerscomité van Burensportdienst
Schelde-Durme.
De heer Sandro Di Nunzio, schepen, wonende te Acacialaan 54, 9080 Lochristi, wordt
aangeduid als plaatsvervanger.”

Artikel 2

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de respectieve intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verenigingen.

Akkoord
6.

Aanduiding van de leden van de gemeenteraadscommissies. Wijzigingen

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 (10e punt) houdende aanduiding van de leden van de
gemeenteraadscommissies en van de bestuursleden in EVA VZW Sportpromotie Lochristi
 Gemeenteraadsbesluit van 28 september 2020 (11e punt) houdende wijzigingen aan voornoemd
raadsbesluit
Feiten, context en motivering
 Vanaf 1 januari 2022 hebben de heren Tom De Grauwe en Frederik Van den Berghe hun mandaat
als schepen opgenomen (conform de gezamenlijke voordrachtakte voor de schepenen, ingediend
na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018), in opvolging van mevrouw Janine
Stadeus en de heer Jean Pierre Raman, die wel hun hoedanigheid als raadslid hebben behouden.



In aansluiting op deze wissel stelt de Open VLD-fractie een aantal wijzigingen voor in voornoemd
raadsbesluit van 29 april 2019 (10e punt) houdende aanduiding van de leden van de
gemeenteraadscommissies en van de bestuursleden in EVA VZW Sportpromotie Lochristi, zoals
gewijzigd

Stemming: voor:

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Florian Vermeersch,
Danny Taghon, Hilde Van Laere, Vanja De Clercq,
Anne-Marie Vanhee, Geert, Frans Mallems,
Thierry Van Hecke

Besluit
Artikel 1

In het beschikkende gedeelte van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 (10e punt)
houdende aanduiding van de leden van de gemeenteraadscommissies en van de
bestuursleden in EVA VZW Sportpromotie Lochristi, zoals gewijzigd, worden volgende
wijzigingen aangebracht:
1. In artikel 1 wordt in punt A (Commissie Onderwijs) de vertegenwoordiging van de
Open VLD-fractie als volgt gewijzigd:
- Elise Neyt (Florian Vermeersch)
- Peter De Grauwe (Florian Vermeersch)
- Janine Stadeus (Hilde Baele)
- Steve Van der Vennet (Hilde Baele)
- Jean Pierre Raman (Hilde Baele)
2. In artikel 1 wordt in punt B (Commissie Financiën) de vertegenwoordiging van de
Open VLD-fractie als volgt gewijzigd:
- Jean Pierre Raman (Steve Van der Vennet)
- Elise Neyt (Hilde Baele)
- Florian Vermeersch (Hilde Baele)
- Danny Taghon (Hilde Baele)
- Peter De Grauwe (Steve Van der Vennet)
Als voorzitter wordt Jean Pierre Raman aangeduid.
3. In artikel 1 wordt in punt C (Commissie Mobiliteit) de vertegenwoordiging van de
Open VLD-fractie als volgt gewijzigd:
- Steve Van der Vennet (Elise Neyt)
- Janine Stadeus (Elise Neyt)

Artikel 2
Akkoord
7.

Danny Taghon (Peter De Grauwe)
Florian Vermeersch (Peter De Grauwe)
Jean Pierre Raman (Elise Neyt)

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de respectieve commissies

Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 (5e punt) houdende aanduiding van de gemeentelijke
vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verenigingen
 Gemeenteraadsbesluit van 28 september 2020 (11e punt) houdende wijzigingen aan voornoemd
raadsbesluit
Feiten, context en motivering
 Vanaf 1 januari 2022 hebben de heren Tom De Grauwe en Frederik Van den Berghe hun mandaat
als schepen opgenomen (conform de gezamenlijke voordrachtakte voor de schepenen, ingediend
na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018), in opvolging van mevrouw Janine
Stadeus en de heer Jean Pierre Raman, die wel hun hoedanigheid als raadslid hebben behouden.
 In aansluiting op deze wissel stelt de Open VLD-fractie een aantal wijzigingen voor in voornoemd
raadsbesluit van 25 februari 2019 (5e punt) houdende aanduiding van de gemeentelijke
vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verenigingen, zoals gewijzigd
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Besluit
Artikel 1

In het beschikkende gedeelte van het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 (5e punt)
houdende aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene

vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen, zoals
gewijzigd, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1. Artikel 1 (Imewo) wordt vervangen door de volgende tekst:
“De heer Steve Van der Vennet, raadslid, wonende te Goed ten Pauw 64, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van Imewo.
De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.”
2. Artikel 4 (Veneco) wordt vervangen door de volgende tekst:
“Mevrouw Elise Neyt, raadslid, wonende te Moleneinde 15, 9080 Lochristi, wordt
aangeduid als effectieve vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van Veneco.
De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.”
3. Artikel 5 (Westlede) wordt vervangen door de volgende tekst:
“Mevrouw Marie Claire Van Nieuwenhuyse, schepen, wonende te Haanhoutstraat 40,
9080 Lochristi, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de
algemene vergadering van Westlede.
De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.

4. Artikel 6 (IMWV) wordt vervangen door de volgende tekst:
“De heer Peter De Grauwe, raadslid, wonende te Steenakkerlaan 26, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van IMWV.
De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.
5. Artikel 8 (De Watergroep) wordt vervangen door de volgende tekst:
“De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van De Watergroep.
De heer Peter De Grauwe, raadslid, wonende te Steenakkerlaan 26, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.
6. Artikel 9 (Volkshaard) wordt vervangen door de volgende tekst:
“Mevrouw Elise Neyt, raadslid, wonende te Moleneinde 15, 9080 Lochristi, wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van Volkshaard.
Mevrouw Janine Stadeus, raadslid, wonende te Rostijnenstraat 5, 9080 Lochristi, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.
7. Artikel 10 (Kleine Landeigendommen) wordt vervangen door de volgende tekst:

“Mevrouw Janine Stadeus, raadslid, wonende te Rostijnenstraat 5, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van Kleine Landeigendom Het Volk.
Mevrouw Elise Neyt, raadslid, wonende te Moleneinde 15, 9080 Lochristi, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.
8. Artikel 12 (OVSG) wordt vervangen door de volgende tekst:
“De heer Peter De Grauwe, raadslid, wonende te Steenakkerlaan 26, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van OVSG.
De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.
9. Artikel 15 (Land van Reinaert) wordt vervangen door de volgende tekst:
“Mevrouw Marie Claire Van Nieuwenhuyse, schepen, wonende te Haanhoutstraat 40,
9080 Lochristi, wordt aangeduid als eerste effectief vertegenwoordiger van de
gemeente in de algemene vergadering van Land van Reinaert.
Mevrouw Janine Stadeus, raadslid, wonende te Rostijnenstraat 5, 9080 Lochristi, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.
Mevrouw Hilde Baele, voorzitter gemeenteraad, wonende te Loboslaan 51, 9080
Lochristi, wordt aangeduid als tweede effectief vertegenwoordiger van de gemeente in
de algemene vergadering van Land van Reinaert.
De heer Peter De Grauwe, raadslid, wonende te Steenakkerlaan 26, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger.
10. Artikel 17 (Cevi) wordt vervangen door de volgende tekst:
“De heer Frederik Droesbeke, schepen, wonende te Duiventorenhof 11, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van Cevi.
De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.
11. Artikel 20 (Polder van Moervaart en Zuidlede) wordt vervangen door de volgende
tekst:
“De heer Frederik Van den Berghe, schepen, wonende te Heistraat 44, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van Polder van Moervaart en Zuidlede.
De heer Tom De Grauwe, schepen, wonende te Dorp-Oost 47 bus C03, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger” .
12. Artikel 21 (Polder van Belham) wordt vervangen door de volgende tekst:
“De heer Frederik Van den Berghe, schepen, wonende te Heistraat 44, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van Polder van Belham.
De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.

13. Artikel 23 (vzw Rato) wordt vervangen door de volgende tekst:
“Mevrouw Janine Stadeus, raadslid, wonende te Rostijnenstraat 5, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van vzw RATO.
De heer Frederik Van den Berghe, schepen, wonende te Heistraat 44, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.
14. Artikel 24 (vzw Logo Gezond+) wordt vervangen door de volgende tekst:
“De heer Tom De Grauwe, schepen, wonende te Dorp-Oost 47 bus C03, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van vzw Logo Gezond+.
Mevrouw Janine Stadeus, raadslid, wonende te Rostijnenstraat 5, 9080 Lochristi, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.
15. Artikel 28 (Bekken van de Gentse Kanalen) wordt vervangen door de volgende tekst:
“De heer Frederik Van den Berghe, schepen, wonende te Heistraat 44, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in het
bekkenbestuur van het Bekken van de Gentse Kanalen.
De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”.
16. Artikel 29 (Bekken van de Benedenschelde) wordt vervangen door de volgende tekst:
“De heer Frederik Van den Berghe, schepen, wonende te Heistraat 44, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in het
bekkenbestuur van het Bekken van de Gentse Kanalen.
De heer Jean Pierre Raman, raadslid, wonende te Haanhoutstraat 8, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
17. Artikel 30 (Scheldemondraad- Euregio Scheldemond) wordt vervangen door de
volgende tekst:
“De heer Steve Van der Vennet, raadslid, wonende te Goed Ten Pauw 64, 9080
Lochristi, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de
algemene vergadering van de Scheldemondraad (Euregio Scheldemond).
De heer Frederik Van den Berghe, schepen, wonende te Heistraat 44, 9080 Lochristi,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger”
Artikel 2

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de respectieve intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verenigingen.

Akkoord
8.

Goedkeuring notulen van 20 december 2021

Akkoord
9.

Toegevoegde punten

Er zijn geen toegevoegde punten.

10. Vraagstelling door de raadsleden
1. Vraag van raadslid D. Van Nieuwerburgh ivm de evolutie van het dossier ‘Wonderwoud’, in het
bijzonder de ontsluiting op het grondgebied van Lochristi
2. Vraag van raadslid S. Schoonjans ivm het beperkte succes van de cadeaubons in het kader van de
actie ‘Lochristi fietst’, met het restbudget van de Locobon (slechts 4 handelaars ingeschreven en
1.000 euro besteed van de resterende 30.000 euro)
3.Vraag van raadslid D. Den Hert om ook in de Veldstraat en de Hoekskensstraat wildspiegels te
plaatsen (al reeën aangereden)
4. Vraag van raadslid I. Lybaert om de verslagen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en adviesraden, die worden bezorgd, ergens op cobra te plaatsen voor de raadsleden.
5. Vraag van raadslid I. Lybaert om een overzicht op te maken van alle gevaarlijke kruispunten.
6. Vraag van raadslid I. Lybaert over een klacht van een inwoner uit de Rietveldstraat over stuk
gereden bermen en (slechte) afwatering van het oppervlaktewater
7. Vraag van raadslid I. Lybaert over het eenrichtingsverkeer in de Voordestraat (hoe lang nog?)
8. Vraag van raadslid I. Lybaert over de (klachten over) het verwijderen van 2 straatbomen in
Pachtgoed
9. Vraag van raadslid H. Van Laere over de inname (versmalling) van de Hellewegel door een
landbouwer, het storten (door de Polder) van het maaiafval op de oevers en de slechte toestand van
sommige fietspaden (vrijwilligers inzetten als wegspotters?)
10.Vraag van raadslid D. De Knijf ivm de slechte toegankelijkheid van het oud-gemeentehuis van
Zeveneken (door de werken) en de gebrekkige openbare verlichting in de dorpskom.
11. Vraag van raadslid D. De Knijf of er een vergoeding wordt toegekend aan het personeel dat thuis
moet werken door de coronacrisis
12. Vraag van raadslid D. De Knijf of er in de gemeentelijke basisschool een sociaal tarief wordt
toegepast voor gezinnen die het moeilijk hebben.

De zitting wordt geheven om 21:55 uur.
Waarvan akte

De algemeen directeur,

De voorzitter,

Marianne Morant

Hilde Baele
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