
VERBINDING PR. J. CHARLOTTEPARK –  
FIETS- EN WANDELBRUG ‘TER BEUKEN’
De nieuwe fiets- en wandelbrug heeft -als waardevolle verbinding in het netwerk van veilige fiets- en wandelroutes- intussen meer dan 
zijn waarde bewezen. De brug is daarenboven een belangrijke aanwinst op toeristisch vlak. Fietsen of wandelen door de natuur langs 
de mooie Durme tot in het hart van onze stad is en blijft een unieke belevenis.
Thans loopt de oefening om ook de tweede fase (Veerstraat – Daknambrug) gerealiseerd te krijgen.
Op korte termijn wordt in elk geval over de dijk de ontbrekende schakel tussen de brug en het Prinses Josephine Charlotte park aan-
gelegd.
Een volgende stap in de realisatie van het ideaal om via de Durmedijken het centrum met de gemeenten Daknam en Eksaarde te ver-
binden op een attractieve wijze voor wandelaars en fietsers.
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Wijkfeesten kleuren de buurt
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AANKONDIGING
EERSTE FAMILIEFIETSTOCHT CD&V- LOKEREN
Zondag 28 juni gaan we van start met de 1ste  editie van onze 
familiefietstocht.

Het parcours zal om en bij de 25 km bedragen en we willen de 
deelnemers laten kennismaken met een aantal realisaties van 
het Stadsbestuur.

Vertrek : Feestzaal Het Volk – Poststraat 4 – 9160 Lokeren 
om 13u30

Inschrijven noodzakelijk (tegen uiterlijk 22 juni) bij: 
Isabelle Van de Velde – Zwaluwstraat 42 - tel 0473 63 03 18 
-isabelle.vandevelde@skynet.be
Johan Van Havermaet – Roggestraat 23 - tel 0472 68 34 63 - 
jovanhavermaet@telenet.be

Deelname : 5€ per persoon (2 consumpties inbegrepen)

Dit mag je niet missen …!

NOTEER OOK ALVAST: JAARLIJKS EETFESTIJN 
CD&V- LOKEREN OP ZATERDAG 10 OKTOBER 
2015 IN HET GILDENHUIS TE EKSAARDE 

N47
De buurtbewoners van de wijken Spoele, Everslaar en Boks-
laar worden al jaren gehinderd door toenemend sluipverkeer 
tussen de gewestweg en de industrieparken.

De terechte zorgen van de buurtbewoners werden van meet af 
aan serieus genomen. Evenwel moest er heel wat water door de 
Durme stromen om te komen tot een vergelijk met de wegbe-
heerder, het Vlaams gewest, en buurgemeente Zele.

De plannen voor de herinrichting van gewestweg N47 ter 
hoogte van de E17 zijn nu af. Er komt een nieuwe ontsluiting 
voor de industriezone. CD&V Lokeren engageert zich verder 
om zodra als mogelijk de nieuwe verkeersontsluiting ten velde 
gerealiseerd te zien. Onze vertegenwoordigers in de Vlaamse 
regering blijven aangesproken.

Lokeren is van oudsher rijk aan wijk- en straatfeesten. Stuk voor stuk gedreven vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor een spet-
terend feest in hun gemeente, wijk of straat.  Dank u wel daarvoor!
Iedereen erkent ondertussen het belang van een algemene leefbaarheid en van een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en 
wijken.
Een bewonersgroep of vereniging die als doel heeft de buurt meer leefbaar te maken en het samenleven te bevorderen kan alvast 
een beroep doen op een logistieke ondersteuning van de stad.
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BUURTENQUÊTE
Eind 2014, begin 2015 werd aan alle Lokeraars een  
CD&V-buurtenquête-formulier bezorgd.  
Deze enquête kon nadien ook via onze website worden ingevuld. 

Wij wilden met deze enquête meer inzicht krijgen in hoe de inwoners denken over 
hun eigen buurt, over de lopende projecten in hun omgeving, de troeven van onze 
stad en de lokale politiek in het algemeen.  Zo kunnen onze mandatarissen nog 
beter geïnformeerd hun werk doen.

We waren benieuwd naar uw mening over onder meer de kwaliteit van de fiets- 
en wandelpaden, de jongeren- en ouderenvoorzieningen, de sociale samenhang, de 
buurtveiligheid, de communicatie van en met de inwoners … Daarnaast werd ieder-
een ook uitgenodigd om waardevolle ideeën en suggesties door te geven.

Het is verheugend te mogen vaststellen dat velen tijd hebben vrijgemaakt om zowel 
digitaal als op papier onze vragen te beantwoorden. 

Wij danken u hartelijk voor de antwoorden, en wensen u in het kort alvast te infor-
meren over de resultaten.

Velen van u zijn best wel fier op Lokeren. Een ruime meerderheid overweegt zelfs 
nooit (meer) te verhuizen uit Lokeren. De meesten onder u hebben een goed con-
tact met andere buurtbewoners en verklaren bereid te zijn om de buren zo nodig 
te helpen. Het vele aanwezige openbare groen in de stad wordt door de Lokeraar 
gesmaakt als onze grootste troef.  

Heel wat inwoners gaven aan dat het aangenaam wonen is in Lokeren, maar had-
den ook enkele suggesties. Opmerkingen die daarbij opvallend vaak zijn vermeld, 
waren :

• De nood aan voldoende speelvoorzieningen voor kinderen onder de 12 jaar
• Het gebrek aan voldoende openbare verlichting
• De staat van de voetpaden 
• Onkruidverdelging op straten en wegen 
• Onderhoud van beken en grachten 
• Bijkomende voorzieningen voor ouderen
• Openbaar vervoer naar ziekenhuis en industrieterreinen
• De teloorgang van de buurtwinkels 
• Aandacht voor erfgoed
• De blijvende aandacht voor parken en pleinen 

Vier andere problemen werden het meest vermeld : (1) ‘auto’s/vrachtwagens rijden 
te snel in mijn straat’, (2) ‘zwerfvuil’, (3) ‘onveilige fietspaden’ en (4) ‘de aanleg van 
voetpaden’, waar er geen zijn, of het herstel van de voetpaden met loszittende tegels.

Mocht u inmiddels nieuwe vragen en/of opmerkingen hebben, 
dan horen wij die natuurlijk graag!

NIEUWE 
BUURT- 
PARKEN
Op de site Hoedhaar, kant Veldstraat, 
wordt volop de eerste fase van het nieu-
we buurtpark van in totaal 2,5 hectare 
aangelegd.

Ook de herinvulling van de voormalige 
Heirbrugse fabrieksterreinen, waaronder 
‘Epouse Jacobs’, zal gepaard gaan met de 
aanleg van een nieuw buurtpark van 1,7 
hectare.

Eén van de basisvoorwaarden voor het 
realiseren van een aangename stad zijn 
nu eenmaal de investeringen in publieke 
(groene) ruimten.

We moeten ons ‘Fel Naturel’ koesteren 
en waar mogelijk uitbreiden.
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COLOFON
Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel - www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

 WWW.CDENV.BE

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en 
ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Isabelle Van de Velde 
(isabelle.vandevelde@skynet.be)
www.lokeren.cdenv.be

De nieuwbouw, die het oud gemeentehuis zal vervangen, 
krijgt op het gelijkvloers een kinderdagverblijf en op de bo-
venverdieping een polyvalente ruimte.

Deze afzonderlijk toegankelijke polyvalente ruimte zal ter be-
schikking staan voor onder andere bijeenkomsten en verga-
deringen. Het nieuwe gebouw zal zijn rol voor de gemeente 
Eksaarde dus optimaal kunnen vervullen. 

Op deze manier krijgt de nieuwbouw tevens een bijkomende 
pertinente link met de ‘Gezoardeneir’.

Wil je je mee engageren om over bovenstaande projecten 
mee te denken, te werken aan de toekomst van Lokeren, 
geef gerust een seintje aan uw lokale contactpersoon Isa-
belle Van de Velde (isabelle.vandevelde@skynet.be) 
www.lokeren.cdenv.be

Wijkwerking vormt één van de belangrijkste hoekste-
nen van onze politiezorg. De wijkinspecteur is dus al 
jarenlang een vertrouwde figuur in het straatbeeld en 
vergroot het veiligheidsgevoel.

Uw wijkinspecteur is ook de meest nabije vertegenwoordiger 
van de politie. Hij of zij is er om uw vragen te beantwoorden 
en uw problemen aan te pakken. 

Aarzel dus niet om uw wijkinspecteur aan te spreken. Zijn 
taak is onder andere om nauwe contacten te onderhouden met 
de bevolking, bemiddelend op te treden en natuurlijk zicht-
baar aanwezig te zijn in het straatbeeld.

OUD GEMEENTEHUIS EKSAARDE  MAAKT 
OOK PLAATS VOOR POLYVALENTE RUIMTE

UW LOKALE CONTACTGEGEVENS
Filip Liebaut (adv.liebaut@skynet.be)
Nina Van der Sijpt (ninavds@hotmail.com)
Gust Claes  (gust.claes@skynet.be)
Johan Van Havermaet  (jovanhavermaet@telenet.be)
Guido De Waele  (guidodewaele@skynet.be)
Marjoleine De Ridder  (milje145@gmail.com)
Jan Cools  (j.cools@telenet.be)
Christiane De Maesschalk  (christiane.demaesschalck@hotmail.com)
Philip De Visscher  (machinering@scarlet.be)
Isabelle Van de Velde  (voorzitter/voorzitter vrouw en maatschappij – isabelle.vandevelde@skynet.be)
Laurens De Blieck (voorzitter jongeren – laurens.deblieck@gmail.com
Frans Lootens  (voorzitter senioren)

BUURTVEILIGHEID


